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SAMMANFATTNING 

Författare: Ulrika Hollmer och Camilla Haraldsson 

Handledare: Sven-Arne Nilsson 

Titel: En studie av IFRS 8 - Rörelsesegment i Sverige – hur påverkades företagen? 

Bakgrund: 

IFRS 8 är sedan 1 januari 2009 obligatorisk för samtliga börsnoterade företag i Sverige. Den 

stadgar att företagen ska tillämpa ett ledningsperspektiv, vilket innebär att den externa 

segmentsrapporteringen ska spegla den interna rapporteringen. Detta skiljer sig från tidigare 

regler i IAS 14, där rapporteringen skulle ske efter övriga externredovisningsprinciper i IFRS. 

Förespråkare till IFRS 8 menar att det ger en bättre insyn i företaget vilket underlättar för 

investerare och analytiker att fatta beslut och göra prognoser. Kritiker menar dock att IFRS 8 

försvårar jämförelser mellan företag samt leder till att företaget lämnar ut mer konkurrenskänslig 

information. 

Syfte: 

Studiens syfte är att undersöka om det förväntade resultatet av IFRS 8 har uppnåtts. Studien 

ämnar även undersöka om företag påverkats av IFRS 8. 

Genomförande: 

Som primär data har en kvalitativ datainsamling använts, bestående av intervjuer med sex företag 

noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Den primära datan från den kvantitativa datainsamlingen 

består av en enkät skickad till 233 företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Sekundär data 

har även samlats in genom litteraturstudier. 

Resultat: 

Majoriteten av företagen har inte genomfört en förändring av sammansättningen av segment samt 

segmentsupplysningar. Överlag ansåg inte företagen att användarna fått en bättre inblick i 

företagens rapportering. De menade dock att det är viktigt att lämna ut information till företagets 

intressenter. IFRS 8 ledde inte heller till någon kostnadsbesparing för företagen.  

Nyckelord: 

Segmentrapportering, IFRS 8, IAS 14, ledningsperspektiv 



 

ABSTRACT 

Authors:  Ulrika Hollmer and Camilla Haraldsson 

Tutor:  Sven-Arne Nilsson 

Title: A Study of IFRS 8 – Operating segments in Sweden – How did it 

affect the companies? 

Background: 

IFRS 8 is since 1 January 2009 mandatory for all listed companies in Sweden. It states that 

companies must implement a management approach, which means that the external reporting of 

segments should reflect the internal reports. This differs from the previous rules in IAS 14, in 

which the information should correspond with the other external IFRS accounting principles. 

Proponents to IFRS 8 argue that the standard gives a better insight into the company which 

makes it easier for investors and analysts to make decisions and prognosis. Critics argue that 

IFRS 8 prevents comparisons between companies and force the company to disclose more 

competitively sensitive information. 

Aim: 

Purpose of this study is to examine if the expected benefits of IFRS 8 has been achieved. The 

study will also examine whether firms is affected by IFRS 8. 

Completion: 

The authors used a qualitative data collection consisting of interviews with six companies listed 

on the OMX Nordic Exchange Stockholm, and the quantitative data collection consists of a 

survey sent to 233 companies listed on the OMX Nordic Exchange Stockholm as primary data. 

Secondary data was also gathered through literature studies. 

Conclusions: 

The study has revealed that the majority of companies have not implemented a change in the 

composition of segments and segment information. The majority of the companies did not 

consider the users to have gained a better insight into the corporate reporting. They argued 

though that it is important to provide information to its stakeholders. IFRS 8 did not lead to any 

cost savings for companies. 

Keywords: 

Segment Reporting, IFRS 8, IAS 14, The Management approach 
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IAS, International Accounting IAS är de redovisningsstandarder som togs fram av 
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tillämpas för närvarande av cirka 100 länder. 
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1. INLEDNING 

I inledningskapitlet kommer bakgrunden för IFRS 8 att presenteras. Kapitlet kommer även att ta 

upp en problemdiskussion och frågeställningar, samt det syfte studien ämnar uppnå. Detta följs 

av studiens perspektiv och de avgränsningar som gjorts samt studiens relevans och disposition.  

1.1 Bakgrund  

[Segment data] is vital, essential, fundamental, indispensable, and integral to the 

investment analysis process. Analysts need to know and understand how the various 

components of a multifaceted enterprise behave economically. One weak member of 

the group is analogous to a section of blight on a piece of fruit; it has the potential to 

spread rot over the entirety.   

(The Association for Investment 

Management and Research, AMIR, i 

Basis for Conclusion för SFAS 131, 

1997) 

 

Under de senaste decennierna har, enligt Marton et al. (2010), den alltmer globaliserade 

ekonomin gett upphov till en efterfrågan av en mer harmoniserad redovisning, i synnerlighet för 

börsnoterade företag. 

Som ett led i detta har International Accounting Standards Board, IASB, och Financial 

Accounting Standards Board, FASB, sedan år 2002 i överenskommelsen The Norwalk Agreement 

ett pågående samarbete för att reducera skillnader mellan redovisningsregelverken IFRS och US 

GAAP enligt Epstein och Jermakowicz (2010). Målet är på lång sikt att internationella företag 

noterade på flera börser inte ska behöva upprätta ett flertal olika finansiella rapporter. Vilket för 

närvarande krävs på grund av att olika nationella redovisningsprinciper och 

redovisningsregelverk föreskrivits. Projektet har resulterat i att standarder har ändrats för att ge 

en mer likartad redovisning, oavsett om ett företag tillämpar IFRS eller US GAAP enligt 

Memorandum of Understanding, MoU (2006). Detta ledde till att IASB:s standard IAS 14 – 

Segmentsrapportering som tidigare tillämpats av svenska börsnoterade företag ersattes av 

standarden IFRS 8 – Rörelsesegment (IFRS 8). Nobes och Parker (2010) beskriver att med 
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segmentrapportering menas att företaget delas in i olika segment och därefter rapporteras 

finansiell information för vart och ett av dessa. Uppdelningen kan ske efter exempelvis olika 

produkter, tjänster eller geografiska områden som särskiljer sig från varandra.  

IFRS 8 infördes som tvingande redovisningsstandard för alla börsnoterade företag i Sverige från 

och med den 1 januari 2009. Standarden är direkt utformad för att konvergera mot de krav som 

finns hos den amerikanska standarden SFAS 131 - Disclosures about Segments of an Enterprise 

and Related Information, bland annat genom tillämpningen av ett ledningsperspektiv vid 

segmentsrapportering. Ledningsperspektivet innebär att företagens externa rapportering ska 

spegla den information som ledningen internt använder för att utvärdera segmenten. Den 

information som ges i segmentrapporteringen behöver därför inte följa IFRS-regelverkets övriga 

redovisningsprinciper, vilket krävdes i den tidigare standarden IAS 14. (Deloitte, 2008)  

IFRS 8 har som grundprincip att:  

– Ett företag ska lämna upplysningar som hjälper användarna av de finansiella 

rapporterna att bedöma karaktären och de finansiella effekterna av den 

affärsverksamhet som det bedriver och den ekonomiska miljö där det är verksamt. 

(IFRS 8 p.1) 

Segmentrapportering är en nödvändig del av den information som krävs för att till fullo förstå de 

individuella segmentens prestationer och möjligheter i företaget, beskriver Nobes och Parker 

(2010). Segmentsinformation spelar därmed en vital och avgörande roll för analytiker och 

investerare i de investeringsanalyser de använder sig av för att bland annat prognostisera framtida 

kassaflöde. Ett företag med ett flertal segment möter även olika möjligheter att exploatera och 

investera, vilket bör speglas i de finansiella rapporterna menar Chen och Zhang (2003). 

Nobes och Parker (2010) anser även att segmentrapportering är ett område inom 

företagsredovisning som kan anses vara kontroversiellt, då den interna information som lämnas ut 

även blir tillgänglig för konkurrenter. Det kan leda till att företaget hamnar i en utsatt situation. 

Sundgren et al. (2009) tillägger att konkurrenter då kan använda segmentsinformationen i syfte 

att förbättra sin egen situation, exempelvis när de ska fatta olika beslut om etablering och 

prissättning. De kan därigenom få insyn i företaget samt se vilka rörelsegrenar eller geografiska 

områden som är lönsamma. Det är viktigt att komma åt problematiken med detta. 
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1.2 Problemdiskussion  

Europeiska kommissionen (2007) beskriver att IFRS 8 är ett led i IASB:s och FASB:s arbete att 

eliminera skillnader mellan regelverken IFRS och US GAAP för att underlätta för företag 

noterade på ett flertal marknader i olika länder genom en harmoniserad redovisning. IASB 

beslutade med tanke på denna problematik om att ändra IAS 14 för att uppnå en konvergens mot 

US GAAP. Detta var enligt Basis for Conclusion för IFRS 8 anledningen till bytet av standard, 

tillsammans med att den externa rapporteringen av segment ska spegla den interna för att på så 

sätt ge användarna av de finansiella rapporterna en insyn i den interna organisationsstrukturen 

hos företaget. Genom ledningsperspektivet skulle användarna, såsom analytiker och investerare, 

få möjlighet till en större förståelse för ledningens tankegångar och syn på företaget samt mer 

korrekta analyser och prognoser (Deloitte, 2008). Vidare hade IASB som förväntningar att bytet 

av standard skulle leda till att informationen i segmenten skulle vara mer konsekvent med andra 

delar i de finansiella rapporterna, att företagen skulle rapportera fler segment eller upplysningar 

samt ge möjlighet till kostnadsbesparingar för företagen. (Basis for Conclusion för IFRS 8) 

PwC (2009) är positiva till segmentrapportering. De menar att företagets intressenter efterfrågar 

information om företagets interna affärsmiljö, för att bättre kunna analysera ett företags 

redovisning, prestationer och värde på ett rättvisande sätt.  

IFRS 8 är obligatoriskt för alla företag noterade på en offentlig marknad samt de företag som 

avser att eller har ingivit finansiella rapporter till en tillsynsmyndighet i syfte att emittera 

värdepapper på en offentlig marknad skriver PwC, 2008. Standarden innefattar därför både 

företag i Small Cap, Mid Cap och Large Cap, vilka vi tror kan ha stora skillnader i sina 

rörelsesegment. Nasdaq OMX definierar dessa efter:  

– Small Cap: företag med ett marknadsvärde under 150 miljoner euro.  

– Mid Cap: företag med ett marknadsvärde mellan 150 miljoner och en miljard euro.  

– Large Cap: företag med ett marknadsvärde över en miljard euro.   (Nasdaq OMX)  

Vid framtagandet av IFRS 8 pågick det enligt Basis for Conclusions för IFRS 8 diskussioner om 

hur företagen skulle komma att påverkas av informationskravet och den ökade transparens som 

den skulle innebära. Vid tiden för ED 8 ansåg vissa kritiker att företagen skulle påverkas negativt 

då den ger möjlighet för konkurrenter att komma åt känslig intern information. Andra kritiker 
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menade att det vore mer fördelaktigt att ändra SFAS 131 till att efterlikna IAS 14 eftersom den 

senare standarden är lättare att tillämpa vid jämförelser mellan olika företag, enligt kommentarer 

i Basis for Conclusions för IFRS 8.  

Marton (2007) anser att det kan finns stora svårigheter att ta fram en redovisningsstandard som 

ska fungera globalt och i alla olika sorters företag. IASB:s normer IFRS har kritiserats av Marton 

(2007) för att inte innebära någon större nytta för företagets intressenter, utan endast skapa större 

kostnader samt en mer komplicerad redovisning för företagen. IFRS-regelverket kan även vara 

dyrt att implementera för företagen, detta är emellertid något Marton (2007) tror kan uppvägas på 

lång sikt. Hos företag noterade på ett flertal marknader i olika länder ses IFRS däremot som något 

positivt, då det underlättar upprättandet av de finansiella rapporterna. Det främjar även vid 

jämförelser mellan olika företag för investerare.  

IFRS 8 har nu varit tvingande regelverk i två år, och då standarden utformats främst från 

användarnas perspektiv vore de intressant att ur företagens perspektiv granska hur IFRS 8 

mottagits samt dess påverkan på företagen. En annan intressant aspekt att undersöka är om 

företagen märkt av det förändrade informationskravet och den ökade transparensen, samt några 

positiva eller negativa effekter av IFRS 8. Frågan är då huruvida företag i Small Cap har märkt av 

fler effekter jämfört med företag i Large Cap.  

Vår studie har även tagit del av den debatt som pågick i USA vid införandet av SFAS 131 för att 

analysera effekterna av IFRS 8. Vid detta tillfälle var det en övervägande del av företagen som 

förändrade sin rapportering och sammansättning av segment. De upplevda fördelarna med den 

nya standarden var enligt Herrman och Thomas (2000) bland annat att fler finansiella nyckeltal 

och segment rapporterades. Den nya standarden gav dock även upphov till incitament och 

möjligheter till att undanhålla information. Vi vill här undersöka om detsamma skett vid 

införandet av IFRS 8. 

1.3 Frågeställningar 

Med detta som utgångspunkt är denna studie utformad kring ett antal frågeställningar:  

- Har övergången till IFRS 8 medfört en förändring i företagens sammansättning av 

segment och segmentsupplysningar? 



5 

 

- Anser företagen att bytet av standard har medfört en förbättrad insyn i företagens interna 

rapportering? Har IFRS 8 uppnått IASB:s övriga förväntningar?  

- Har övergången till IFRS 8 medfört en ojämn eller missgynnande påverkan på företagen i 

Small Cap, Mid Cap och Large Cap? 

- Anser företagen att de på grund av IFRS 8 lämnar ut mer känslig information än tidigare?  

1.4 Syfte  

Studiens syfte är att undersöka om det förväntade resultatet av IFRS 8 har uppnåtts. Studien 

ämnar även undersöka om företag påverkats av IFRS 8. 

1.5 Avgränsningar och perspektiv 

Den här studien begränsas till företag noterade på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen AB i Sverige 

på grund av begränsade tidsresurser. Den tar därför inte upp IFRS 8 hos företag noterade på 

NGM samt statliga företag. Studien är utförd utifrån företagens perspektiv, och undersöker hur 

företagen har tillämpat och påverkats av övergången till IFRS 8. Vidare har vi inte tagit med 

revisorns roll i upprättandet och granskandet av finansiella rapporter på grund av tidsbrist samt 

vår fokus på företagens åsikter.  

1.6 Relevans  

IFRS 8 infördes 1 januari 2009 som tvingande regelverk. Målsättningen med denna studie är att 

lyfta fram följderna av IFRS 8. Vi har inte hittat tidigare studier som undersöker resultatet av 

övergången från IAS 14 till IFRS 8, och anser därför att detta arbete har stor relevans och 

särskiljer sig från andra arbeten.  

Studien är relevant för företagen då vi tror att de efterfrågar en uppföljning av implementerade 

standarder. Vidare är den relevant för myndigheter och andra intressenter då det är information 

som de kan vilja ta del av och använda vid beslutsfattande.  
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1.7 Disposition  
 

 

2. Metod: I metodkapitlet diskuteras och motiveras metodansatsen 

samt de metodval som studien stått inför. 

 

 

 

3. Teori: I teorikapitlet presenteras de teorier som ligger till grund för 

analysen av de empiriska data som samlats in. 

 

 

4. Referensram: I referensramen presenteras IAS 14 och IFRS 8 samt 

segmentrapportering ur ett historiskt perspektiv och hur det lett fram 

till dagens standarder gällande segmentrapportering.  

 

 

5. Empirisk kvalitativ datainsamling: I detta kapitel 

presenteras det empiriska data som framkommit genom 

intervjuer. 

 

6. Empirisk kvantitativ datainsamling: I detta kapitel 

presenteras det empiriska data som framkommit genom 

enkäter. 

 

7. Analys: I analyskapitlet analyseras det empiriska 

materialet med utgångspunkt i valda teorier och 

referensram.  

 

8. Slutsats och förslag till vidare forskning: I detta 

kapitel besvaras studiens syfte och frågeställningar. Det 

ger även förslag på fortsatt forskning.  
 

2. Metod 

3. Teori 

4. Referensram 

5. Empirisk         

kvalitativ 

datainsamling 

6. Empirisk         

kvantitativ 

datainsamling 

7. Analys 

8. Slutsats & 

Fortsatt forskning 
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2. METOD 

I metodkapitlet diskuteras den vetenskapliga ansats och den metodansats som använts för att 

uppfylla studiens syfte. Kapitlet presenterar även de empiriska datasamlingsmetoderna i form av 

intervjuer, enkäter samt litteraturstudier som använts och hur de har bearbetas. Slutligen sker en 

diskussion av studiens trovärdighet, källkritik samt metodkritik.  

2.1 Vetenskaplig ansats  

Vid en akademisk studie kan forskaren enligt Jacobsen (2002) anta en induktiv eller en deduktiv 

ansats. Induktiv datainsamling handlar om att forskaren utgår från empirin utan några 

förväntningar och utifrån denna bildar teorier. Med detta menas att verkligheten undersöks utan 

skygglappar. Kvalitativa metoder är mer induktiva, dock är det svårt att genomföra dem utan 

förutfattade meningar eller förväntningar anser kritiker mot den induktiva ansatsen. De menar att 

undersökaren alltid har förutfattade meningar även om denne inte alltid är medveten om det. 

Detta kan komma att styra det som undersöks. Ansatsen passar bättre när det krävs ett mer öppet 

synsätt och de relevanta förhållandena är osäkra menar Jacobsen (2002). 

Deduktiv datainsamling innebär att inledningsvis göra ett antagande grundat på tidigare studier 

och teorier, och därefter samla in empiri för att kontrollera om antagandet stämmer. Kritik mot 

den deduktiva ansatsen handlar om att det är lätt att undersökaren enbart letar efter information 

som tenderar att stödja antagandet, och därför försummas viktig information vilket gör att 

studiens tillförlitlighet blir lidande. Undersökarna finner då lätt endast det de letar efter. 

Kvantitativa metoder bedöms ofta vara deduktiva, då informationen kategoriseras innan den 

samlas in och frågorna är fasta. Detta gör att informationen som samlas in kan komma att 

begränsas. För att få fram så tillförlitlig information som möjligt är det här viktigt att 

respondenten anser att frågorna är relevanta. (Jacobsen, 2002) 

Ingen av ansatserna kan dock ge en helt objektiv verklighetsbeskrivning skriver Jacobsen (2002). 

Forskaren har oftast förutfattade meningar som kan komma att påverka studien. Det viktiga är att 

vara medveten om det för att på så sätt höja objektiviteten. 



8 

 

Denna studie har en deduktiv ansats. Genom tidigare studier i ämnet hade vi en tanke om att 

införandet av IFRS 8 påverkat företagen. En undersökning har därför gjorts av empiriska data 

utifrån teorier och referensram för att se huruvida övergången från IAS 14 till IFRS 8 påverkat 

företagen och i så fall på vilket sätt.  

2.2 Metodansats  

Enligt Bryman (2011) finns det två tillvägagångssätt vid den empiriska undersökningen; 

kvalitativ och kvantitativ metodansats. Denna studie tillämpar både kvalitativ och kvantitativ 

metodansats. Den kvalitativa metodansatsen förknippas ofta med den induktiva ansatsen och är 

ett försök till att generera teorier genom de forskningsresultat som nås. Metodansatsen innefattar 

ofta intervjuer samt insamling av texter och dokument. Den kvalitativa metodansatsen i denna 

studie består därmed av intervjuer med utvalda företag. Detta för att underlätta undersökningen 

av hur reglerna i IFRS 8 har efterföljts och om det förväntade resultatet uppnåtts. Den kvalitativa 

metodansatsen innebär en forskning som är tolkningsinriktad eller interpretativ och avser att 

förstå hur deltagarna i ett visst sammanhang tolkar verkligheten. (Bryman, 2011) Vi har för att få 

ett större djup i studien använt en kvalitativ metod i form av intervjuer. Kritiker mot den 

kvalitativa ansatsen menar att resultatet kan vara svårt att generalisera till andra miljöer än den 

där studien utförts menar Björklund och Paulsson (2003). 

Den kvantitativa metodansatsen innebär enligt Bryman (2011) ett objektivt synsätt på 

verkligheten samt insamling av numerisk data. Metodansatsen innefattar ofta prövning av teorier 

med hjälp av undersökningar som exempelvis enkäter. En kvantitativ metodansats i form av 

enkäter har tillämpats för att få ett bredare perspektiv samt en stadigare grund för analysen och de 

slutsatser som dras. Kritiker mot den kvantitativa ansatsen menar dock enligt Bryman (2011)  att 

ansatsen inte tar hänsyn till att respondenter oftast tolkar en fråga på olika sätt. Detta har vi 

försökt komma förbi genom att göra frågorna så klara och tydliga som möjligt. Dock inser vi att 

viss tolkning alltid ändå kommer att spela en roll på det resultat som enkäten genererar.  

Enligt Björklund och Paulsson (2003) är syftet med den kvalitativa ansatsen att skapa en 

omfattande förståelse kring en specifik företeelse. Därför bör den kvantitativa ansatsen ses som 

mer lämplig om syftet med en studie är att uppnå generaliserbarhet. Kvantitativa ansatsen avser 

enligt Björklund och Paulsson (2003) mätning av kvantifierbara data som därmed ökar 
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möjligheterna till generaliserbarhet. Den kvalitativa metodansatsen har även som uppgift att 

komplettera den kvantitativa metodansatsen samt stödja slutsatsen.  

Studien har tagit del av både primär och sekundär information. Den primära består av den 

information som tillhandahållits från företagen genom intervjuer och enkäter, eftersom de data 

som samlats in har haft som syfte att användas specifikt för denna studie. 

Den sekundära informationen består av litteraturstudier. I litteraturstudien har vi tagit del av 

relevanta böcker, remissvar, regelverk, årsredovisningar, artiklar samt förordningar. Den har även 

gett oss en bild av existerade information och forskning samt utvecklat vår referensram och 

teorier. 

2.3 Tillvägagångssätt  

2.3.1 Kvalitativ metod – Intervjuer  

Nedan följer en beskrivning av hur valet av respondenter gått till, hur intervjuerna utformats och 

genomförts samt en analys av bortfall.  

2.3.1.1 Val av respondenter  

Jacobsen (2003) menar att undersökaren alltid måste göra begränsningar i sitt urval. Vid 

kvalitativa metoder är det oftast för få enheter som intervjuas vilket kan vara problematiskt då ett 

representativt urval inte uppnås. Urvalsprocessen börjar med att få en överblick över 

populationens storlek, därefter kan populationen delas in i undergrupper. Ett kriterium är 

naturligtvis att indelningen ska vara relevant för studien. Därefter görs valet av respondenterna 

vilket antingen kan ske slumpmässigt ur hela populationen eller ur undergrupperna. 

Slumpmässiga urval är dock inte att föredra när populationen är liten. Ett annat sätt är att välja 

utefter den information som respondenterna kan tänkas ge. Då genomförs intervjuer med de 

personer som har stor kunskap inom studiens område eller personer som av andra anledningar ses 

som villiga att lämna ut information. 

Den population som är relevant för denna studie är börsnoterade företag vid Nasdaq OMX 

Stockholm, eftersom IFRS 8 sedan 1 januari 2009 är obligatorisk för dessa. För att få fram 

representativa företag för intervjuerna har företagen indelats i undergrupper efter deras 

branschindelning. För att öka studiens yttre validitet samt nå ett överförbart resultat har vi valt 
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branscher som är olika varandra för att på så sätt få en så representativ bild av marknaden som 

möjligt. Ett urval av företag har skett i fyra branscher: detaljhandeln (sällanköpsvaror och 

dagligvaror), IT och data, industri och tillverkning samt finans. Vi tog även med i beräkningen att 

vissa branscher kan bestå av en ojämn fördelning vad gäller företagen. Vi har intervjuat 

företagens ansvarige för finansiella rapporter då vi anser att de bör ha mest insikt i IFRS och 

företagets upprättande av finansiella rapporter. Då vår population är relativt liten skedde inget 

slumpmässigt urval, det skedde istället genom att vi inom branscherna granskade vilka företag 

som enligt deras årsredovisningar mellan 2008 - 2010 genomfört förändringar i sin 

segmentrapportering på grund av IFRS 8. 

2.3.1.2 Genomförande av intervjuer  

Intervjuerna har genomförts genom mail och telefon, vi genomförde två telefonintervjuer och 

fyra mailintervjuer. Det av tidsmässiga skäl inte var möjligt att utföra besöksintervjuer. 

Nackdelen med telefonintervjuer gentemot besöksintervjuer är dock enligt Jacobsen (2002) att 

det i en telefonintervju är lättare för respondenten att ljuga eller undvika vissa ämnen. Vidare 

förlorar intervjuaren möjligheten att bedöma kroppsspråket vid en telefonintervju. Eftersom 

respondenten även använder kroppsspråk blir tillförlitligheten högre vid personliga möten. En 

fördel med telefonintervjuer är dock att intervjueffekten minskar. Med detta menar Jacobsen 

(2002) att intervjuarens kroppsspråk och ansiktsuttryck kan påverka respondentens svar.  

2.3.1.3 Intervjuernas utformning  

Enlig Bryman (2011) innebär strukturerade intervjuer att respondenten får svara på frågor som är 

fastställda i förväg. Intervjuaren strukturerar upp frågorna utefter ett schema som sedan ska 

användas till samtliga respondenter. Detta för att säkerställa att det går att jämföra de olika 

respondenternas svar, vilket endast går att göra om de svarat på samma frågor. Med detta i åtanke 

gjorde vi ett standardiserat frågeformulär som skickades ut i förväg så att respondenterna skulle 

få möjlighet att uppdatera sig i ämnet och därmed kunna ge mer utförliga svar. Vi är medvetna 

om risken att det kan medföra att respondenten har möjlighet att ge ett tillrättalagt svar. Detta 

anser vi dock inte är något som drabbat studien i någon större omfattning. De fördelar som 

uppkom övervägde stort de nackdelar det kunde innebära. Intervjuunderlaget består av 26 frågor, 

se bilaga nummer 1. 
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Telefonintervjuerna har, med godkännande av respondenten, spelats in och sedan transkriberats 

för att få så bra tillförlitlighet som möjligt. Redan från början märkte vi att fördelen med 

telefonintervjuer är att det ger mer utförliga svar. Vidare såg vi att nackdelen med mailintervjuer 

var att det blev alldeles för lätt för respondenten att helt undvika att svara på vissa frågor. 

2.3.1.4 Bortfallsanalys  

Vid intervjuerna valdes 16 företag i branscherna IT och data, detaljhandeln (sällanköpsvaror och 

dagligvaror), industri och tillverkning samt finans ut. Då undersökningen endast omfattar företag 

noterade på Nasdaq OMX Stockholm så föll det sig mest lämpligt att använda deras 

branschindelning. Bortfallet på åtta företag var väntat, därför tillfrågades relativt många företag 

om deltagande i intervjun redan från början. Vi är medvetna om att bortfallet kan minska 

överförbarheten, och har haft detta i åtanke i analysen. 

Åtta företag av de tillfrågade var tillmötesgående och deltog i intervjuerna, antingen via mail eller 

via telefon. Två av de företag som från början svarade ja ändrade sig dock i efterhand till nej på 

grund av tidsbrist. Totalt blev alltså ett bortfall på tio företag. I slutändan blev det två företag i 

Small Cap, Mid Cap och Large Cap vardera som intervjuades. Vi fick två svarsbortfall där 

respondenten utan att ange anledning inte ville delta i en intervju. Det var även ett företag som 

angav att de inte kunde svara på grund av tidsbrist samt att den tillförordnade CFO:n nyligen 

tillträtt posten och därför inte var insatt i de förändringar som skett 2009. 

Vi har genomfört två telefonintervjuer och fyra mailintervjuer. Vid telefonintervjuerna fick vi 

svar på samtliga frågor, vid mailintervjuerna blev det dock ett bortfall på vissa frågor som 

respondenterna inte svarade på. Samtliga svarsbortfall kom från intervjuföretagen i Large Cap.  

2.3.2 Kvantitativ metod – Enkäter  

Nedan följer en beskrivning av hur valet av respondenter gått till, hur enkäterna utformats och 

genomförts samt en analys av bortfall. 

2.3.2.1 Val av respondenter  

En tumregel för urvalets storlek är enligt Jacobsen (2002) att det bör vara över 100 enheter. Ett 

mindre urval än så kan leda till stora felmarginaler och försvåra analysen av informationen. Är 

själva populationen mindre än 500 enheter så kan det vara bra att välja hela populationen. Om 



12 

 

hela populationen undersöks undviks problem med urvalet. Med tanke på detta har vi valt 

samtliga 249 företag listade på Nasdaq OMX Stockholm den 1 mars 2011. 

2.3.2.2 Genomförande av enkät  

Vi har genomfört en enkät till 233 företag som var noterade på Nasdaq OMX Stockholm den 1 

mars 2011, för att se i vilken utsträckning IFRS 8 används samt för att få en generell bild av hur 

standarden mottagits av och påverkat företagen. De 16 företag som inte ingick i enkäten var de 

företag som redan tillfrågats om deltagande i intervjuerna. Enkätsvaren har analyserats delvis 

utifrån uppdelningen i Small Cap, Mid Cap och Large Cap. Enkäten utformades även för att få en 

överblick om de fördelar och nackdelar som antogs uppstå i samband med IFRS 8 infunnit sig. 

Vidare har enkäten undersökt om det möjligen är någon skillnad på åsikterna mellan företagen i 

Small Cap, Mid Cap och Large Cap. 

 Small Cap Mid Cap Large Cap Totalt 

Antal listade 

företag: 

117 78 54 233 (16 

borträknade) 

Antal svar: 32 23 23 78 

Svarsprocent: 27,35 % 29,49 % 42,59 % 33,48 % 

 

Detta ger oss tyvärr ett litet snett bortfall då vi fått in flest svar från Large Cap. 

Företagen har mottagit ett introduktionsbrev där det förklarades vilka vi är samt studiens syfte. 

En webbaserad enkät skickades ut för att snabbare erhålla svar, dessutom rapporterades svaren 

direkt i ett Excel-ark vilket underlättade informationshanteringen. Detta resulterade i att vi 

sparade tid och fick en bättre överblick över resultaten.  

2.3.2.3 Enkätens utformning  

Enkäten består av 14 frågor, se bilaga nummer 3. Av dessa är sex stycken öppna frågor medan 

åtta frågor är flervalsfrågor. Enligt Bryman (2011) finns det vissa fördelar med att ställa öppna 

frågor. En av dessa fördelar är att respondenten kan ge oväntade svar, som inte gick att förutse. 

Tabell 1: Svarsandel enkätföretag.  
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2.3.2.4 Bortfallsanalys  

Enligt Jacobsen (2002) finns det olika sätt att öka andelen svar. Ett sätt är att låta respondenterna 

vara anonyma och att klart redogöra för vad undersökningen ska användas till. Vidare kan man 

använda sig av olika sorters belöningar. En annan åtgärd som kan öka andelen svar är att hålla 

enkäten kort. Det är också viktigt att enbart ha med relevanta frågor. 

För att få så hög svarsandel som möjligt har respondenterna i studien blivit garanterade 

anonymitet och antalet frågor har reducerats. Detta anser vi är viktigt med tanke på att de vi 

skickat enkäten till oftast är ganska upptagna. För lång enkät kan därmed leda till ett större 

bortfall. 

Jacobsen (2002) påpekar vidare att problemet inte är så mycket hur många som inte svarat utan 

mer vem som inte svarat. Det är detta sneda bortfall som gör resultatet osäkert, vilket kan ge 

problem om exempelvis endast företag ur Small Cap och Mid Cap svarat.  

Vid enkäter kan det enligt Bryman (2011) även vara viktigt att skicka ut en till två påminnelser 

till respondenten. Ett introduktionsbrev som beskriver vad det är för en studie och vad den ska 

användas till kan även det leda till ett mindre bortfall. Även en tilltalande layout samt klara 

instruktioner kan minska enkätens bortfall. 

För att i möjligaste mån undvika bortfall har vi därför skickat ut två påminnelser med två veckors 

mellanrum. Två versioner av enkäten gjordes, dels en på svenska och dels en på engelska. Första 

utskicket av enkäten inbringade 49 svar och efter den första påminnelsen hade det inkommit 

totalt 71 svar. Totalt gav enkäten svar från 78 företag. Anledningen till det stora bortfallet i vår 

studie är mest troligt att vi på grund av tidsmässiga skäl fick genomföra enkäterna vid en tidpunkt 

då det är som mest hektiskt för företagen. Ett företag i Small Cap, IT ansåg att de dels inte hade 

tid att svara och att eftersom de endast har ett segment så berörs de inte av vår undersökning. 

Detta problem hade vi med flera av företagen. Efter en förklaring till dessa varför deras åsikter 

om IFRS 8 ändå var viktiga inkom det dock svar från merparten. 

Vi har utvärderat vilka företag som inte svarat, hur många det är samt varför. Detta för att få en 

bättre kontroll på huruvida bortfallet går att generalisera utifrån de fakta som inkommit. Vi 

hittade inga klara mönster i bortfallet, dock valde en stor del av läkemedelsbolagen att inte svara. 
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Två företag hade avnoterats som publika företag samt ett företag som gått i konkurs avstod på 

grund av detta från att svara på enkäten. Ett företag hade även som princip att inte svara på 

enkäter. Ett företag svarade heller inte på enkäten av orsaken att de även är noterade på NYSE 

och därför tillämpar US GAAP istället för IFRS. Av de andra företag som tackat nej till att vara 

med på enkäten så var den vanligaste orsaken annars tidsbrist. Ett företag säger sig inte upprätta 

segmentrapportering samt några företag som enbart tackade nej till att vara med i enkäten utan att 

ge en anledning. 

Enligt Jacobsen (2002) är en svarsprocent på över 50 % tillfredsställande för att göra en 

generalisering. Bryman (2011) säger dock att det är många rapporter som publiceras som har en 

mycket lägre svarsprocent än 50 %. Det viktiga är att intervjuaren förstår vad en låg 

svarsfrekvens får för begränsningar och konsekvenser. Då vi fått in en svarsprocent på 33,48 % 

anser vi oss ändå kunna generalisera i viss grad inom Nasdaq OMX Stockholm. Vi anser vidare 

att vi inte kunnat göra mer för att få in fler svar då vi aktivt arbetat för att minska svarsbortfallet. 

2.3.3 Kvantitativ metod – Litteraturstudier  

De sekundära data som används i studien består av litteraturstudier. Datainsamling har skett 

genom granskning av artiklar, remissvar, uttalanden, böcker, facklitteratur samt årsredovisningar. 

Vi har tagit del av böcker om redovisning och segmentrapportering samt relevant kurslitteratur. 

Utöver det har även lagtexter och Redovisningsrådets uttalanden undersökts. Detta för att se vad 

som sagts tidigare om ämnet och få en grund att bygga våra frågeställningar på. Vi har även tagit 

del av vad revisionsbyråerna Deloitte och PwC ansett om IFRS 8, då främst vad gäller de fördelar 

samt nackdelar företagen och användarna av de finansiella rapporterna får vid införandet av IFRS 

8.  

Eftersom IFRS 8 konvergerats med US GAAP har en undersökning om vad som tidigare sagts 

om dessa. Den har genomförts för att få en bättre förståelse om IFRS 8 och vad tanken bakom 

standarden är. Vi har även kontrollerat om de intervjuade företagen förändrat årsredovisningarna 

och segmentuppdelningen mellan år 2007 - 2010. Detta gjordes inför utformningen av 

intervjuerna för att få bättre kunskap om företagen och för att så långt som möjligt kunna ställa de 

mest lämpliga frågorna för studiens syfte. 
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2.3.3.1 Val av teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen användes till att kunna tolka och analysera både det primära och 

sekundära data som inkom under studiens gång. Intressentmodellen ansåg vi rätt tidigt vara 

viktig, eftersom en av fördelarna med införandet av IFRS 8 var att företagets intressenter skulle 

få en bättre bild av företaget. Även ledningsperspektivet är tillagt för att intressenterna ska kunna 

se företaget genom ledningens ögon. Vi läste igenom många teorier för att se om de var 

applicerbara på vår studie. Från början hade vi även med Agentteorin samt legitimitetsteorin, 

dock plockades de bort då vi senare i arbetet insåg att de inte stämde överens med vår studies 

syfte. Vidare ansåg vi att transparensen var viktig för att analysera den empiriska datan då IFRS 8 

är menad att tillföra mer insyn i företaget.  

2.4 Studiens trovärdighet  

2.4.1 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet handlar om att studien vid en upprepning ska ge samma resultat samt hur man samlar 

in data och hur dessa bearbetas. Studiens resultat ska således inte bero på tillfälligheter. För att 

studiens data ska vara pålitliga bör de därför granskas och ifrågasättas. Det finns olika sätt att 

testa reliabiliteten. Ett sätt är att upprepa samma undersökning vid ett senare tillfälle. Blir det då 

samma resultat som första gången har undersökningen en hög reliabilitet. Ett annat sätt är att 

undersökningen görs av flera oberoende forskare. Om dessa forskare får samma resultat kan 

undersökningen anses ha en hög reliabilitet. Att studien har en hög reliabilitet är viktigt för att 

säkerställa att den är tillförlitlig (Johannessen, 2007). Eftersom vi hade begränsad tid fanns inte 

möjligheten för oss att testa rapportens reliabilitet, men utifrån det sätt vi genomfört studien bör 

reliabiliteten var hög. Detta dels med tanke på att vi använt oss av både intervjuer samt enkäter 

och att vi dokumenterat själva urvalsprocessen.  

Validiteten handlar om att mäta det som avses att mätas. Undersökningen bör sträva efter att 

fånga verkligheten. För att kunna göra detta bör forskaren se till att intervjufrågor är klart 

formulerade, att inte försöka påverka respondenten samt att få respondenten att känna sig trygg 

att lämna ut informationen enligt Svenning (2003). Detta har vi tänkt på genom att föra en lång 

diskussion kring frågorna. Vi har även fått konstruktiv kritik på dem från externa rådgivare. 

Frågorna utformades efter en granskning av IFRS 8, företagens årsredovisningar samt studiens 
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syfte. Vi har även ställt flera frågor med inriktning mot samma område. Vidare har vi försökt att 

inte ställa ledande frågor för att på så sätt inte påverka respondenten. Vi har även låtit 

respondenterna vara anonyma för att de skulle känna sig trygga i att lämna ut informationen. 

Designarbetet är viktigt för att uppnå hög intern validitet. Det innebär att ställa frågor till rätt 

personer, ta med tillräckligt många aspekter för att få svar på en fråga samt att använda rätt 

mätinstrument. För att undersöka ett begrepp så räcker det inte att ställa frågor runt det, begreppet 

måste först utredas (Svenning, 2003). För att uppnå en hög intern validitet har vi intervjuat samt 

skickat enkäter till den ansvarige för den finansiella rapporteringen vid företaget. Utöver detta 

läste vi in oss grundligt på ämnet för att kunna utforma frågorna på bästa sätt.  

Finns det ett stort bortfall i studien blir den yttre validiteten lidande. Här är även frågan om 

resultatet kan överföras till andra marknader, vilket gör att kulturella faktorer är viktiga att 

beakta. Beror resultaten på kulturella faktorer kan det vara svårt att överföra resultaten till andra 

marknader. För att kontrollera den yttre validiteten kan studien genomföras vid olika tidpunkter 

och på olika marknader (Johannessen, 2007). Då vår studie bygger på en standard som är antagen 

internationellt och därmed också verkar på många marknader, så bör den yttre validiteten vara 

relativt hög. Vi har skickat enkäter till alla företag som är listade vid Nasdaq OMX Stockholm för 

att nå en bättre validitet i studien. Den yttre validiteten har även mäts genom en kontroll av 

datainsamlingens bortfall. Med en kvantitativ metod är det lättare att generalisera och därmed öka 

studiens yttre validitet. Detta med tanke på att det går att utfråga ett större antal respondenter och 

därmed få ett mer generaliserbart resultat. (Jacobsen, 2002) 

2.4.2 Konfirmerbarhet  

Enligt Bryman (2011) handlar konfirmerbarhet om att ha en insikt i att det är omöjligt att nå 

fullständig objektivitet. Här är det viktigt att påvisa att personliga värderingar inte medvetet har 

påverkat studiens utförande. Detta bör diskuteras i de fall då författarna är insatta i ämnet och kan 

hysa förutfattade meningar och undersöka om de kan se objektivt trots dessa. Att inte hysa 

förutfattade meningar och låta våra värderingar påverka studien är något vi försökt ha i åtanke 

under studiens gång. Vidare har vi även försökt att ta med både positiva och negativa åsikter om 

ämnet för att inte låta våra värderingar styra insamlingen av empiriskt material. 
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2.4.3 Överförbarhet  

Överförbarheten bedömer huruvida studiens resultat går att generalisera samt att resultatet inte 

är taget ur sitt sammanhang. Vi har arbetat med att öka överförbarheten genom en blandning 

av olika branscher i intervjuerna. Under studiens arbetsgång fastställdes begrepp, tolkningar, 

förklaringar och förståelse för det som undersökts. Detta kan i sin tur vara bra för att kunna 

generalisera och överföra sina slutsatser på andra likartade fall. Överförbarhet innebär med 

andra ord att de slutsatser som kommer fram genom arbetets gång kan vara till nytta för andra 

menar Johannessen (2007) Vi ansåg det därför viktigt att uppnå en hög överförbarhet och 

därigenom en generaliserbarhet i studien.  

2.5 Källkritik  

Det är viktigt att vara kritisk till de källor som finns och att kontrollera var uppgifterna 

kommer ifrån, vem det är som har samlat in dem och så vidare, då källornas trovärdighet 

måste värderas. Enligt Jacobsen (2002) är det som läses inte alltid helt objektivt, utan färgas 

av den som skrivit informationen, vilket bör uppmärksammas. Detta har vi haft i åtanke när vi 

läst olika artiklar där författarens åsikter om ämnet kommer fram. Vid källkritik är det 

betydelsefullt att skilja på fakta, förklaringar och åsikter anser Svenning (2003). Fakta är vad 

som kan mätas medan förklaringar innehåller någon annans tolkningar. Förklaringar bör 

därför granskas mer kritiskt. Ett problem som ska uppmärksammas är att fakta, förklaringar 

och åsikter kan flyta ihop, dessa bör därför behandlas med en tydlig åtskillnad. Då vi läste 

igenom våra sekundära data för studien försökte vi hela tiden hålla isär fakta och författarens 

åsikter för att på så sätt få en så objektiv studie som möjligt.  

När det gäller personliga källor som exempelvis intervjuer bör man kontrollera att 

informationen kommer från en person som är väl insatt i ämnet. Detta har vi gjort genom att 

intervjua företagens ansvarige för den finansiella rapporteringen som oftast bör ha bäst insikt 

vad gäller IFRS. Genom att så långt som möjligt inte ställa ledande frågor har vi försökt att få 

objektiva svar. Det går dock aldrig att nå helt objektiva svar anser Jacobsen (2002). Ställs det 

alltför känsliga frågor kan det vara svårt att få ärliga svar. Detta har vi försökt komma runt 

genom att låta företagen vara anonyma. Vidare är det även viktigt att använda mer än en källa, 

detta för att hitta oberoende källor som pekar på samma slutsats (Jacobsen, 2002). Därför har 

vi skickat enkäter till samtliga företag som är listade på Nasdaq OMX Stockholm och djupare 

intervjuat sex företag. 
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För att en källa ska vara trovärdig måste det finnas en avsändare. Det är en faktor som 

speciellt bör tas hänsyn till när informationssökning sker på internet. Om källans 

tillförlitlighet känns osäker kan en kontroll över vem som äger domänen ske. Vidare är det 

viktigt att kontrollera källans ursprung. Detta görs vid artiklar enklast genom att kontrollera 

om det finns en källförteckning. En annan viktig aspekt som inte får glömmas är varför 

informationen finns tillgänglig. Syftet med informationen kan nämligen påverka 

tillförlitligheten. (Svenning, 2003) Syftet med informationen har vi speciellt tänkt på vad 

gäller årsredovisningarna där företagen gärna vill visa sig på ett mer fördelaktigt sätt.  

2.6 Metodkritik  

Vi har genom en kvalitativ metodansats, bestående av intervjuer, samt en kvantitativ 

metodansats, bestående av enkäter, genomfört studien för att så långt som möjligt nå ett bra 

resultat. Vad gäller intervjuerna och enkäterna kan vi se att det hade varit bra att genomföra 

en testomgång till ett testföretag innan de utfördes på respondenterna. Genom en testomgång 

hade en bekräftelse på att frågorna var korrekt utformade för sitt syfte kunnat nås. Med tanke 

på den tidsrymd under vilken studien utförts samt de undersökningsmetoder vi tillämpat, 

anser vi oss ändå gjort en så pass bra studie som möjligt. 
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3. TEORI 

I studiens teorikapitel presenteras Intressentmodellen samt vikten av transparens. 

3.1 Intressentmodellen 

Intressentmodellen har enligt Godfrey et al. (2000) som utgångspunkt att företag, politik och 

samhälle är oskiljaktiga och att ekonomiska problem inte kan diskuteras utan att sätta dem i 

kontext med det ekonomiska, sociala och politiska klimat i vilket företaget verkar. Skärvad 

och Olsson (2011) menar att intressentmodellen fokuserar på företagets intressenter som är de 

som har intressen i företaget, vilket utgörs av individer, grupper och organisationer. Godfrey 

et al. (2000) påpekar att företagets finansiella rapporter inte kan ses som neutrala dokument 

utan snarare som en produkt av samspelet mellan företaget och dess miljö, och ett försök till 

att tillgodose ett flertal intressen. Modellen visar även att företaget har ett antal sociala 

kontrakt med samhället vilket består av olika intressenter med olika åsikter och behov. Dessa 

sociala kontrakt sker enligt Skärvad och Olsson (2011) då intressenten träffar ett kontrakt med 

företaget i vilket bland annat pris och andra villkor avtalas. Figur 1 åskådliggör hur 

intressenten kan exempelvis vara långivare, anställd, kund eller ägare, medan kontraktet kan 

vara i form av lånekontrakt, anställningskontrakt, köpekontrakt eller ägarkontrakt. 

Ägarkontraktet skiljer sig från de andra då värde endast skapas för ägarna om företaget är 

effektivt och först uppfyller de andra intressenternas kontrakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 1: Företaget och dess intressenter. Skärvad och Olsson, 2011 
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Skärvad och Olsson (2011) menar även att en intressent deltar endast i företagets verksamhet 

så länge de belöningar denne får ut och de bidrag denne lägger in i företaget är lika stora. Det 

ursprung som intressenternas belöning kommer ifrån är det bidrag de ger företaget. Därför 

hänger företagets överlevnad på att de lyckas frambringa belöningar stora nog för att 

intressenterna ska känna sig inspirerade att ge bidrag.  

Av Clarkson (1995) framgår att modellen delar upp företagets intressenter i en primär grupp 

och en sekundär grupp. Företagets primära intressentgrupp består av de vars frånvaro skadar 

företaget eller leder till att företaget inte kan fortsätta sin affärsverksamhet. Dessa kan bestå 

av delvis exempelvis kunder och investerare, men även av statliga organisationer som reglerar 

skatter, lagar, infrastruktur och marknader. De sekundära intressenterna består av dem som 

inte är direkt involverade i företagets transaktioner och överlevnad, men ändå påverkar eller 

påverkas av företaget. Dessa kan utgöras av exempelvis media eller olika 

intresseorganisationer. 

Intressentmodellen har enligt Donaldson och Preston (1995) en etisk och moralisk del samt en 

ledningsdel. Den etiska och moraliska grenen av intressentmodellen visar att företagets 

intressenter har grundläggande rättigheter vilka inte bör kränkas. Företaget ska prioritera att 

behandla dess intressenter väl, genom bland annat säkra arbetsförhållanden, rättvis lön samt 

att alla intressenter har rätt att få ta del av information som handlar om företagets påverkan på 

dem. Detta kan innefatta information om exempelvis miljöförstöring men även sponsring till 

samhället etcetera. Intressenterna bör ha tillgång till denna information, även om de inte väljer 

att använda den. Detta ska styra företagets beteende gentemot intressenterna, snarare än att 

intressenternas ekonomiska bidrag till organisationen ska styra skriver Donaldson och Preston 

(1995).  

Ledningsdelen är enligt Deegan och Unerman (2006) mer deskriptiv och tar upp att företaget 

är en del i ett större socialt system med olika intressenter, den fokuserar dock på hur de olika 

intressenterna bäst ska hanteras för att garantera företagets överlevnad. Företaget kan därför 

inte tillgodose alla intressenters behov, utan bara de primära som de anser har makt samt är 

betydelsefulla. Ju starkare makt intressenterna har, desto mer angeläget blir företaget på att 

möta deras behov. Detta kan ge incitament till företaget att lämna ut information till 

intressenterna för att visa att deras handlingar överensstämmer med intressenternas 

förväntningar. Ledningsdelen argumenterar att finansiell information är ett betydelsefullt 



21 

 

verktyg för att tillgodose intressenternas krav. Den finansiella informationen kan även 

användas till att söka stöd eller manipulera intressenterna menar Deegan och Unerman (2006).  

Företagsledningen kan enligt intressentmodellen använda sig av olika former av hanteringen 

av finansiell information för att på så sätt förmedla en viss bild av företaget skriver Ljungdahl 

(1999). Företaget kan därigenom utnyttja informationskrav till sin fördel, för att på så sätt 

påverka intressenternas inställning till företaget. 

3.2 Transparens  

Barth och Schipper (2008) definierar transparens som en strävan efter att underlätta insyn i 

företag, för att enklare analysera ett företag samt se ledningens tankegångar vid 

beslutsfattandet. För att nå transparens behöver de finansiella rapporterna innehålla företagets 

underliggande ekonomi samt vara lättförståelig för användarna. Detta för att användarna 

därigenom ska få större insyn i företaget samt förstå hur det fungerar. Vidare menar Gaa och 

Dunmore (2007) att företagsledningen besitter information om företaget som är okänd för 

utomstående. Företaget bör därför ha en strategi som balanserar transparens med sekretess för 

att lämna ut denna information. Svårigheter kan annars uppstå då företaget vill öka insynen 

utan att den blir så stor att det skadar dem.  

Enligt Bushman och Smith (2009) har forskning visat att företag med en hög transparens 

genererar ett mer rättvisande mått på företagets resultat och prestationer på marknaden, vilket 

gagnar investerare. Transparensen leder även till att företaget har en högre tillväxttakt, lägre 

kapitalkostnad samt ökad effektivitet vid investeringar. Det hindrar även företagsledningen 

vid beslut som inte är i led med aktieägarnas intressen. Genom en hög transparens minskar 

den informationsasymmetri som kan råda mellan företag och investerare, vilket leder till ett 

mer rättvisande pris och mindre risk. Även Fama (1991) anser att priset till fullo bör spegla 

den information som finns tillgänglig. För att detta ska vara möjligt bör priset vara lika med 

noll, vilket Fama (1991) anser är osannolikt då det med all säkerhet finns kostnader 

förknippade med informationslämnande. Det är då mer troligt att priserna återspeglar 

informationen i företaget till den punkt då marginalkostnaden för att ge ut informationen 

överstiger de fördelar och den nytta som det innebär för företaget. 

Gomez (2008) nämner att transparens och stora informationsflöden från företagen även kan 

vara negativt, då kostnaderna för att analysera informationen är höga. Detta menar Gomez 

(2008) kan få som konsekvens att endast vissa nyckeltal granskas på grund av exempelvis 
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brist på tid och resurser, och företagen kan därmed gömma viktig information i stora 

kvantiteter.  
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4. REFERENSRAM 

I referensramen presenteras den grund varpå analysen och insamlade empiriska data bygger. 

Kapitlet presenterar segmentrapportering ur ett historiskt perspektiv och hur det lett fram till 

dagens standarder gällande segmentrapportering.  

4.1 Segmentrapportering ur ett historiskt perspektiv  

Enligt Epstein och Jermakowicz (2010) började tankar angående segmentrapportering 

uppkomma redan på 1960-talet i USA, dessa möttes dock av många kritiska röster. Företagen 

ansåg att det skulle ta för mycket tid att ta fram den nödvändiga informationen. Vidare ansåg 

de att känslig information skulle kunna fångas upp av konkurrenter vilket skulle leda till en 

ökad risk för företaget. Dessa farhågor ansågs av analytiker och standardsättarna som 

överdrivna, och Securities and Exchange Commission, SEC, uttryckte ett krav på 

segmentrapportering för företag registrerade hos dem. Önskemålen om segmentrapportering 

växte därefter, vilket ledde till att FASB beslutade om utvecklandet av den amerikanska 

redovisningsstandarden SFAS 14 – Financial Reporting for Segments of a Business 

Enterprise år 1976, som var den första redovisningsstandarden gällande segmentrapportering. 

Standarden krävde att företagen skulle redovisa segmenten enligt uppdelningen industriella 

och geografiska områden, samt att segmenten skulle innehålla information om export och 

större kunder (SFAS 14). 

1981 gav International Accounting Standards Committee, IASC, ut sin motsvarighet till den 

amerikanska standarden, IAS 14, som var starkt influerad av SFAS 14 (Europeiska 

kommissionen, 2007). Den amerikanska standarden ersattes 1997 av en standard med numret 

SFAS 131. Den ändrades bland annat till att tillämpa ett ledningsperspektiv, vilket innebär att 

företagens externa rapportering ska spegla den information som ledningen internt använder 

sig av för att utvärdera segmenten. SFAS 131 krävde till skillnad från SFAS 14 inte att 

företagen följde externredovisningsregler i rapporteringen av segmenten. Informationen och 

segmentuppdelningen skulle istället styras utifrån den information som presenteras till den 

högste verkställande beslutsfattaren i företaget. På så sätt kunde användarna av de finansiella 

rapporterna få ökad insyn i företagets tankegångar och val av strategier. (SFAS 131) 

4.1.1 Segmentrapportering i Sverige  

I Sverige har segmentrapportering varit lagstadgad sedan Aktiebolagslagen (1944:705). Enligt 

dennes 102 § skulle ett företag med olika rörelsegrenar särskilt redovisa intäkter för dessa 
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rörelsegrenar. Rörelsegrensrapportering diskuterades även i utredningen SOU 1970:41. Där 

framhölls företagets anställda och kommun som viktiga mottagare av informationen (SOU 

1970:41). 

Segmentrapportering regleras för nuvarande i Årsredovisningslagen (1995:1554) 5 kap 6 § 1 

st, som stadgar att större företag ska lämna uppgift om nettoomsättningens fördelning på 

verksamhetsgrenarna och marknaderna i de fall då företagets verksamhetsgrenar eller 

geografiska marknader avviker betydligt från varandra. Denna avvikelse ska bestämmas 

utifrån hur företaget normalt organiserar försäljningen av varor och tjänster. Enligt BFN R 9 

finns kompletterande normgivning om segmentrapportering sedan 1996 i 

Bokföringsnämndens rekommendation BFN R 9 – Redovisning av verksamhetsgrenar m.m. 

BFN R 9 används fortfarande av svenska onoterade företag. 

Svenska onoterade företag kan även använda rekommendationen RR 25 – Rapportering för 

segment – rörelsegrenar och geografiska områden, vilken är en översättning av IAS 14 och 

togs fram av Redovisningsrådet 2003. Sverige har därför i många år följt IAS 

redovisningsprinciper genom att många av Redovisningsrådets standarder var direkt tagna 

från IASB:s IAS. (SOU 2003:71) Redovisningsrekommendationerna RR får används under 

övergångsperioden till K3-regelverket som enligt Broberg (2010) ska tillämpas från och med 

det räkenskapsår som inleds efter 31 december 2011, och kommer därför på sikt att sluta 

verka.  

4.1.2 Företagsredovisning i Europeiska Unionen  

Enligt Doupnik och Perera (2009) arbetade EU fram till år 2005 för en harmonisering av 

redovisningen genom publiceringen av det fjärde och det sjunde bolagsdirektivet, vilket 

utgjorde EU:s normgivning till redovisningen. Trots detta kvarstod ändå skillnader mellan 

ländernas redovisning och finansiella rapporter då varje medlemsland tillämpade direktiven 

efter landets inhemska redovisningskultur och redovisningsregler. Detta ansågs enligt Deegan 

och Unerman (2006) förhindra EU:s huvudprincip som stadgade fri rörlighet för kapital inom 

EU. Främst företag noterade på flera börser inom EU påverkades negativt av detta då de 

tvingades upprätta ett flertal finansiella rapporter på grund av olika redovisningsregler. 

EU:s inställning till harmonisering i redovisning har skilt sig från IASB:s tillägger Deegan 

och Unerman (2006). EU har ansett att reglering skulle ske genom legalisering, främst genom 

direktiv för bolagsrätt. Detta ledde till tidsödande processer då varje direktiv måste godkännas 

av EU för att sedan implementeras i varje medlemslands rättssystem. Vid en dynamisk 
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affärsmiljö där företag måste följa snabbt föränderliga affärsrörelser ansågs denna process an 

EU vara för långdragen och icke-flexibel. Detta påverkade främst större företag som fick stor 

del av sin finansiering från externa långivare. (Deegan och Unerman, 2006) 

Efter diskussioner med IASB publicerade EU därför år 2002 förordning 1606/2002 som 

stadgade att IAS/IFRS antogs som tvingande redovisningsstandard för alla företag noterade på 

en börs inom EU från och med den 1 januari 2005 (Doupnik och Perera, 2009). Detta sågs 

enligt Deegan och Unerman (2006) som ett sätt att både vara flexibel nog att försäkra att den 

finansiella redovisningen hos företag noterade i EU upprätthöll en internationell trovärdighet 

samt passa de behov som finns i en dynamisk affärsmiljö. Införandet av IFRS standarder 

skulle även minska kostnaderna, underlätta närvaron på globala kapitalmarknader, öka 

transparensen samt underlätta jämförelser mellan olika företag i EU.  

Övergången till IFRS gav dock även upphov till farhågor med både politiska och juridiska 

aspekter inom EU. Oron fanns över att företagen i framtiden skulle styras av en organisation 

som inte kontrollerades av EU. Det beslutades därför att alla framtida IFRS först ska 

godkännas av EU. På detta sätt kan de neka hela eller delar av framtida IFRS samt även 

omarbeta dem innan implementering i EU. (Deegan och Unerman, 2006)  

4.2 IAS 14 - Segmentrapportering  

IAS 14
1 

antogs år 1981 av IASC under namnet Reporting Financial Information by Segment, 

för att reglera företagens särredovisning av försäljning, resultat och tillgångar. Den 

ursprungliga IAS 14 är utformad efter den amerikanska standarden SFAS 14. Under de 

efterföljande åren gjordes ett antal förändringar och 1997 fastställdes en reviderad IAS 14 

med mer precisa definitioner, under namnet IAS 14 - Segmentrapportering, skriver 

Europeiska kommissionen (2007). Basis for Conclusions för SFAS 131 beskriver att IASC 

och FASB utvecklade den reviderade versionen av IAS 14 och SFAS 131 i samråd med 

varandra. På så sätt önskade de redan då uppnå en viss likhet mellan standarderna. De två nya 

standarderna skiljde sig dock ifråga om perspektiv, då SFAS 131 använde sig av 

ledningsperspektivet och IAS 14 av de övriga externredovisningsreglerna i IAS. 

IAS 14 - Segmentrapportering, antogs 2005 av EU i ett beslut om att alla noterade företag i 

EU skulle följa IFRS. (Doupnik och Perera, 2009) IAS 14 ersatte därmed, för noterade 

                                                           

1
 Om inget annat anges är källan till avsnittet den reviderade versionen av IAS 14 från 1997. 
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svenska företag, den tidigare svenska redovisningsstandarden RR 25 som hade tillämpats i 

Sverige sedan 2003. RR 25 var formad efter IAS 14, med endast ett fåtal undantag enligt RR 

25.  

IAS 14 skulle tillämpas av företag vars värdepapper var föremål för allmän handel samt 

företag som var på väg att ge ut värdepapper till allmän handel. Standarden krävde att 

segmenten och dess upplysningar formades efter de externredovisningsregler som användes i 

resterande delar av IAS. Detta då segmentsinformationen sågs som en uppdelning av den 

finansiella informationen. Om den finansiella redovisningen hos ett företag även innehöll en 

koncernredovisning, behövde företaget endast lämna segmentsinformation i 

koncernredovisningen.  

Syftet med IAS 14 var att underlätta för användarna av de finansiella rapporterna genom att 

stadga principer för finansiell information om segment. Företaget skulle enligt IAS 14 

redovisa information om produkter och tjänster samt de geografiska områden som de verkar i, 

i enlighet med IAS redovisningsregler. Användarna av de finansiella rapporterna skulle 

genom detta få en större förståelse för företagets möjligheter och risker, historiska utveckling 

samt ge en bättre helhetsbild av företaget.  

Ett rörelsesegment är enligt IAS 14 en rörelsegren eller ett geografiskt område som definieras 

enligt följande:  

En rörelsegren är en redovisningsmässigt identifierbar del av ett företag vilken 

tillhandahåller en enskild produkt eller tjänst eller en grupp av likartade 

produkter eller tjänster som är utsatt för risker och möjligheter som skiljer sig 

från vad som gäller för andra rörelsegrenar.    

    (IAS 14 p. 9)  

Ett geografiskt område är en redovisningsmässigt identifierbar del av ett 

företag, som tillhandahåller produkter eller tjänster inom en ekonomisk miljö 

som är utsatt för risker och möjligheter som skiljer sig från vad som gäller för 

andra ekonomiska miljöer.    (IAS 14 p. 9)  

IAS 14 definierade även ett antal faktorer som företaget borde ta ställning till vid val av 

rörelsegrenar och geografiska områden.  

Perspektivet på segmentredovisningen i IAS 14 var dock kritiserat enligt Basis for 

Conclusions för IFRS 8. Kritiken tog upp att IAS 14 inte gav segmentsinformation som 
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baserades på den interna organisationsstrukturen, vilket ansågs kunna underlätta för 

användarna av de finansiella rapporterna att förutse ledningens handlingar och reaktioner samt 

framtida kassaflöde.  

Rundfelt (2005) påpekar att fördelarna med IAS 14 i jämförelse med SFAS 131 och dess 

ledningsperspektiv är att IAS 14 på ett konkret sätt underlättar för användarna av de 

finansiella rapporterna. Detta då redovisningen av segmenten sker efter samma regler och på 

samma sätt som redovisningen för hela företaget. Rundfelt menar att redovisningen blir mer 

lättförståelig genom användandet av ett enhetligt system och är därför kritisk till IFRS 8. 

IASB ansåg dock i ED 8 att de fördelar som ledningsperspektivet skulle innebära övervägde 

de nackdelar kritikerna framförde, och IFRS 8 fastställdes. IASB fann ett stöd för detta hos 

merparten av akademiska undersökningar om segmentrapportering, och efter ett flertal möten 

med användare av de finansiella rapporterna fann de även där ett stöd för ledningsperspektivet 

i SFAS 131.  

År 2002 skedde ett möte mellan FASB och IASB som resulterade i The Norwalk Agreement, 

vilken går ut på att FASB och IASB ska arbeta mot en samstämmighet mellan US GAAP och 

IFRS enligt Epstein och Jermakowicz (2010). I deras korttidsprojekt ingår ändringar och 

elimineringar av mindre skillnader och standarder, i vilket IFRS 8 ingår skriver Marton et al. 

(2010). IASB kom då enligt Basis for Conclusions för IFRS 8 fram till att det lättaste och 

mest genomförbara sättet att nå konvergens i segmentrapportering var att använda texten i 

SFAS 131 vidare i IFRS 8. Genom detta påbörjades det ett samarbete mellan IASB och FASB 

för att revidera den dåvarande IAS 14 och istället anamma det amerikanska 

ledningsperspektivet. 

4.3 IFRS 8 - Rörelsesegment  

IFRS 82 presenterades av IASB 2006, vilket enligt Epstein och Jermakowicz (2010) var en del 

av arbetet mellan FASB och IASB som stadgades i The Norwalk Agreement. Den började 

gälla som tvingande redovisningsprincip för räkenskapsåret 2009 i Sverige och är en 

ersättning av IAS 14. Det var även tillåtet att tillämpa IFRS 8 i förtid. IFRS 8 är nästan 

identisk med den nuvarande US GAAP standarden, SFAS 131 som utkom 1997. IFRS är 

principbaserade standarder, vilket ger möjlighet för olika tolkningar tillägger Abrahamsson et 

al. (2011). 

                                                           

2
 Om inget annat anges är källan till avsnittet IFRS 8 
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IFRS 8 är tvingande för företag vars aktier eller skuldebrev är föremål för allmän handel samt 

företag som ingivit eller är på väg att inge sina finansiella rapporter till en tillsynsmyndighet 

som syfte att emittera värdepapper på en offentlig marknad. Den omfattar även 

koncernredovisningar i koncerner med moderbolag med ovanstående kriterier. Om den 

finansiella redovisningen hos ett företag även innehåller en koncernredovisning behöver 

företaget endast lämna segmentsinformation i koncernredovisningen. IFRS 8 gäller även för 

företag som anser sig endast ha ett segment. IFRS 8 har till skillnad från IAS 14 inget uttalat 

syfte.  

Ett rörelsesegment är en del av ett företag:  

a) som bedriver affärsverksamhet från vilket den kan få intäkter och ådra sig 

kostnader (inkluderar intäkter och kostnader i samband med transaktioner med 

andra delar av samma företag),  

b) vars rörelseresultat regelbundet granskas av företagets högste verkställande 

beslutsfattare som underlag för beslut om fördelning av resurser till segment 

och bedömning av dess resultat, och  

c) om vilket det finns fristående finansiell information.    

(IFRS 8 p. 5)  

Enligt IFRS 8 ska de sammanlagda externa intäkterna som redovisas av rörelsesegmenten 

utgöra minst 75 % av företagets totala intäkter. Segment som har jämförelsevis liten betydelse 

för företaget behöver inte rapporteras, de kan dock slås samman med andra mindre segment 

för att företaget ska komma upp till gränsen på 75 %. De hopslagna segmenten kan då 

rapporteras som ”övriga segment”.  

IFRS 8 anger även att separat information om ett rörelsesegment ska lämnas om:  

- Dess intäkter eller försäljning från externa och interna kunder uppgår till minst 10 

% av de totala intäkterna, eller, 

- Dess redovisade vinst eller förlust uppgår till minst 10 % jämfört med det högsta 

av totala redovisade vinsten eller totala redovisade förlusten, eller, 

- Dess tillgångar uppgår till minst 10 % av totala tillgångarna. 
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IFRS 8 definierar den befattning som tar del av den internt rapporterade informationen som 

högste verkställande beslutsfattare. Denna post behöver inte utgöra endast en person, utan 

befattningen kan även innehas av flera personer, exempelvis ledningsgruppen.  

Standarden anger att ett företag i segmentrapporteringen ska lämna information om resultat 

och tillgångar för segmenten ur ett ledningsperspektiv. Det innebär att den information som 

används i den interna rapporteringen till företagets högste verkställande beslutsfattare för att 

fatta olika operativa beslut också är den information som ska lämnas ut i de externa finansiella 

rapporterna. Till skillnad från IAS 14 kräver därför inte IFRS 8 att företagen formar 

segmentrapporteringen efter de redovisningsprinciper som anges i IFRS. (Deloitte, 2008) 

Segment som inte faller direkt under högste verkställande beslutsfattaren behöver inte 

rapporteras. Företaget är inte heller tvunget att rapportera om segmentens upplysningar i de 

fall då de inte rapporteras direkt till högste verkställande beslutsfattare, men vissa 

upplysningar är dock obligatoriska. Segmentrapporteringen ska innehålla upplysningar om 

hur företagets arbetsgång vid urskiljandet av de olika segmenten ser ut, de olika segmentens 

resultat- och balansräkningsinformation, information om externa kunder, geografisk 

information samt huruvida segment har slagits samman. Företagen måste också lämna 

avstämningar mellan segmentens del i jämförelse med hela företaget för väsentliga poster, 

exempelvis gällande resultatmått, intäkter och kostnader. 

IFRS 8 stadgar även att företaget kan lämna ut frivillig information som inte faller inom ett 

segments gränsvärden om ledningen anser att informationen kan vara viktig för användarna 

av de finansiella rapporterna. 

IFRS 8 stadgar att viss information ska lämnas, till exempel om större externa kunder samt att 

en omräkning av tidigare års segment ska göras, om det inte innebär en orimlig kostnad att ta 

fram. Hur stor den rimliga kostnaden är anges dock inte. För kunder som överstiger gränsen 

på 10 % ska uppgifter om hur stor omsättning som genereras uppges, företagen behöver dock 

inte namnge sina kunder. Ett undantag från denna regel är om företaget endast redovisar ett 

segment och större kunder redan ingår i den övriga informationen i resultaträkningen.  

IASB fann i sitt ED 8 samt presenterat i Basis for Conclusions till IFRS 8, punkt BC 9, att de 

främsta fördelarna med IFRS 8 är att företag kommer att rapportera segment som stämmer 

överens med företagets interna rapporter samt är mer konsekvent med andra delar av deras 

årsredovisningar. Vissa företag kommer att uppleva en kostnadsbesparing då de redan har den 

information om segment som krävs i segmentrapporteringen framtagen. Vissa företag kommer 
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att rapportera fler segment samt att en del företag kommer att rapportera mer 

segmentupplysningar i de finansiella interimsrapporterna.    

PwC (2008) framför att trots att IFRS 8 i stort sett är tagen direkt från SFAS 131 finns det ett 

antal mindre skillnader mellan de två redovisningsstandarderna. Till skillnad från SFAS 131 

så kräver IFRS 8 att företaget förutom materiella tillgångar även rapporterar de immateriella 

tillgångarna i segmentrapporteringen. IFRS 8 kräver även att information om segmentens 

skulder ska lämnas om den regelbundet ingår i den rapportering som sker till högste 

verkställande beslutsfattare, vilket inte SFAS 131 gör. Olikheter finns även i sättet att redovisa 

i en matrisorganisation, då SFAS 131 endast tillåter segmentuppdelning efter produkter och 

tjänster medan IFRS 8 även tillåter företagen att dela upp segmenten efter geografiska 

områden.  

4.3.1 Åsikter om IFRS 8 

Deloitte (2008) menar att fördelarna med övergången till IFRS 8 är att användarna av de 

finansiella rapporterna får en inblick i ledningens perspektiv och uppdelning av företaget samt 

på vilka grunder beslut tas. Genom denna information finns en större möjlighet för 

användarna att analysera och förutspå framtida kassaflöden. Sundgren et al. (2009) betonar att 

intressenter dessutom har nytta av segmentsinformation med tanke på att segmenten kan 

variera vad gäller exempelvis tillväxt på marknaden, konkurrenssituation och andra faktorer 

som påverkar den förväntade lönsamheten.  

Enligt Basis for Conclusions för IFRS 8 menade vissa kritiker dock att det skulle vara mer 

fördelaktigt att ändra SFAS 131 till att anta perspektivet i IAS 14 istället. De ansåg att IAS 14 

var överlägsen SFAS 131 då IAS 14 underlättar jämförelser mellan olika företag vid 

definierade finansiella mått som segmentintäkter, segmentkostnader, segmentresultat, 

segmenttillgångar samt segmentskulder. Även Deloitte (2008) anser att den ökade svårigheten 

att jämföra rapporter från olika företag är en nackdel med IFRS 8. Dessutom kan interna 

strukturförändringar påverka företagets jämförbarhet under längre tidsperioder negativt. IASB 

tyckte dock i Basis for Conclusion för IFRS 8 att fördelarna med ledningsperspektivet 

övervägde de nackdelar som framförts om problemen vid jämförelser.  

I ED 8 kritiserades förslaget till IFRS 8 för att endast kräva att företagen ska lämna de 

upplysningar om den finansiella informationen som den högsta verkställande beslutsfattare tar 

del av och inte ta hänsyn till den konkurrensmässig skada det kan innebära. IASB ansåg det 

dock osannolikt att IFRS 8 skulle ge upphov till konkurrensmässig skada. Mot de kritiker som 



31 

 

ansåg att IFRS 8 skulle ge nackdelar till mindre noterade företag i jämförelse med onoterade 

företag, menade IASB att det låg utanför det område som IASB bör ta hänsyn till.  (Basis for 

Conclusion för IFRS 8) 

Janzon och Larsolle (2007) pekar på att standarden inte är lätt att tillämpa. Detta kan man 

bland annat se i USA där segmentrapporteringen i SFAS 131 har resulterat i relativt många 

rättelser. Ledningsperspektivet får även till följd att om skulder till exempel inte ingår i den 

interna rapporteringen behöver företaget således inte heller lämna upplysningar om dem i den 

externa rapporteringen. Detta innebär att företag kan ha olika redovisningsprinciper i sina 

rapporter, vilket i sin tur kan leda till att det blir svårare att jämföra olika företag skriver 

Janzon och Larsolle (2007). De tror dock inte att redovisningsreglerna i IFRS 8 kommer att 

styra intern rapportering och uppföljning, eftersom det skulle leda till ett sämre 

beslutsunderlag. De menar att det inte skulle uppväga de fördelar som företagsledningen vill 

uppnå genom att inte presentera ett visst segment. Vidare ansåg PwC (2008) att det inte skulle 

ske en betydande ökning i antalet segment rapporterade av företagen på grund av IFRS 8. 

Däremot skulle fler företag omfattas av IFRS 8 och segmentrapporteringen i jämförelse med 

IAS 14 trodde de.  

4.3.2 Skillnader mellan IAS 14 och IFRS 8 

 IAS 14 - Segmentrapportering IFRS 8 - Rörelsesegment 

Omfattning:  Tillämpas av företag vars 

värdepapper är föremål för 

allmän handel och företag som 

är på väg att emittera 

värdepapper till allmän handel.  

Tillämpas av företag vars aktier eller 

skuldebrev är föremål för allmän 

handel samt företag som ingivit eller 

är på väg att inge finansiella rapporter 

till en tillsynsmyndighet som syfte att 

emittera värdepapper på en offentlig 

marknad.  

Segment-

uppdelning:  

Uppdelning sker i primära 

segment och sekundära segment, 

bestående av produkter och 

tjänster samt geografiska 

områden.  

Uppdelning sker efter de segment 

som rapporteras till högste 

verkställande beslutsfattare.  

Redovisnings-

principer:  

Segmenten och dess 

upplysningar ska formas efter de 

externredovisningsregler som 

används i resterande delar av 

IAS. 

Segmenten och dess upplysningar ska 

formas efter de interna rapporterna 

och behöver således inte följa 

redovisningsprinciper.  

 
Tabell 1: Skillnader mellan IAS 14 och IFRS 8, egengjord 
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4.4 Framställandet av ledningsperspektivet i USA 

SFAS 131 togs enligt Basis for Conclusions för SFAS 131 fram 1997 i ett samarbete mellan 

FASB och den kanadensiska standardsättaren Canadian Institute of Chartered Accountants, 

CICA. Föregångaren till standarden var SFAS 14, som infördes 1976 av FASB.  

SFAS 14 krävde en uppdelning efter ”industrial” segment samt begränsad information om 

geografiska områden och större kunder. Anledningen till bytet av standard var att SFAS 14 

mottagit kritik, bland annat för dess uppdelning av segment efter definitionen ”industrial” 

segment, vilket ansågs vara en alltför bred och vag definition. Definitionen gav upphov till 

problem då olika affärsenheter arbetade under olika omständigheter. (Basis for Conclusion för 

SFAS 131) I SFAS 14 utnyttjades den vaga segmentsinformationen enligt AMIR (1993) i 

Street (2000) av företagen för att anpassas efter deras behov vid upprättandet av finansiella 

rapporter, exempelvis genom att hävda sig endast ha ett segment. Kritik framkom även över 

att segmentsuppdelningen hade liten koppling till företagets internt framtagna information och 

sällan stämde överens vid en jämförelse av årsredovisningens noter mot ledningens eller 

VD:ns verksamhetsberättelse. Detta ledde enligt Street (2000) till att American Institute of 

Certified Public Accountants, AICPA, 1994 publicerade rapporten Improving Business 

Reporting – a Customer Focus, som efterfrågade en förbättrad segmentrapportering.  

Rapporten visade på flera förbättringar som skulle krävas, bland annat ett åskådliggörande av 

segmenten i de finansiella interimsrapporterna samt att vissa företag kunde förväntas redovisa 

fler segment och mer segmentsinformation. AICPA framhöll även att segmentsrapporteringen 

borde spegla den interna rapporteringen och vara mer konsekvent med övriga delar av 

årsredovisningen. 

Efter publicerandet av ett ED för SFAS 131 kom FASB enligt Basis for Conclusions för SFAS 

131 fram till att en segmentrapportering baserad på företagets interna kommunikation skulle 

förbättra den information som redogörs för i företagets finansiella rapporter. Det skulle även 

ge användarna av de finansiella rapporterna möjlighet att se företaget från ledningens 

perspektiv och därigenom kunna ställa mer korrekta analyser och beräkna företagets framtida 

kassaflöde. Övergången till SFAS 131 skulle även leda till mindre subjektiv 

segmentrapporteringen menade förespråkarna i ED till SFAS 131.  

Införandet av den nya standarden gav både positiva och negativa följder enligt en 

undersökning utförd 1998 av Herrman och Thomas (2000).  Undersökningen visade att 68 av 

100 företag i USA ändrade sin segmentrapportering vid övergången från SFAS 14 till SFAS 
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131. Till de positiva följderna hörde det ökade antal nyckeltal samt det förändrade antalet 

segment som företagen redovisade. En negativ konsekvens var att nästan alla företag valde 

även att utelämna posten vinst per geografiskt område då den inte längre var obligatorisk som 

i SFAS 14. En del av företagen valde även att inte längre redovisa kostnader för forskning och 

utveckling. Färre geografiska områden rapporterades efter övergången till SFAS 131, vilket 

var väntat menar Herrman och Thomas (2000). Det ledde dock till en mer noggrann 

geografisk uppdelning på landsnivå, gentemot tidigare uppdelning på en bredare nivå. 

Precis som vid införandet av IFRS 8 fick SFAS 131 också kritiken att de nya reglerna 

försvårade jämförelser mellan företag enligt Berger och Hann (2003). Detta menar de 

eftersom högste verkställande beslutsfattare bestämmer genom sitt informationskrav vilka 

segment och vilken information som ska tas med i rapporterna. Överlag gav SFAS 131 dock 

många fördelar, då en övervägande del företag ändrade sin segmentrapportering. Många 

rapporterade fler finansiella nyckeltal i segmenten i jämförelse med SFAS 14, exempelvis 

redovisades utöver intäkter, tillgångar, resultat, avskrivningar, kostnader och investeringar 

även skattekostnader, icke-skattemässiga poster samt nettoresultat av investeringsobjekt.  

Berger och Hann:s studie (2003) visar att SFAS 131 uppfyller förväntningarna om att ökade 

antal rapporterade segment samt mer uppdelad information. Den nya informationen gav även 

mer rättvisande analyser samt avslöjade information som visade på företagens 

marknadsstrategier och resurstransfereringar mellan segment.  

SEC införde enligt Doupnik och Perera (2009) hårdare regler och Sarbanes-Oxley Act 2002 

på grund av ett antal bolagsskandaler, bland annat Enronskandalen, där företagets ledning 

varit oärliga mot företagets intressenter. Sarbanes-Oxley Act reglerar stränga regler för 

företagsledning samt revisorer och revisionsbyråer. 
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5. EMPIRISK KVALITATIV DATAINSAMLING 

Den kvalitativa delen av empirin grundar sig på två telefonintervjuer och fyra mailintervjuer 

som genomförts med företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm. I detta kapitel presenteras 

en sammanställning av svaren från de intervjuade företagen. 

5.1 Sammanställning av intervjuer 

Den kvalitativa datainsamlingen består av intervjuer med två företaget vardera i Small Cap, 

Mid Cap och Large Cap. Då företagen önskade vara anonyma har deras namn ändrats till att 

endast beskriva deras branschtillhörighet samt om de var placerade i Small Cap, Mid Cap 

eller Large Cap. Intervjuerna bestod av 26 frågor, se bilaga 1, och genomfördes i form av två 

telefonintervjuer och fyra mailintervjuer. Enskilda företagssvar återfinns i bilaga 2. Nedan 

följer en förteckning över företagen: 

- Small Cap-företaget Finans, mailintervju 

- Small Cap-företaget Sällanköpsvaror, mailintervju 

- Mid Cap-företaget IT, telefonintervju 

- Mid Cap-företaget Industrier, telefonintervju 

- Large Cap-företaget Finans, mailintervju 

- Large Cap-företaget IT, mailintervju 

5.1.1 Övergången från IAS 14 till IFRS 8  

Mid Cap-företaget IT hade förändrat sammansättningen av segment, samt berättade att det 

finns ett pågående arbete att fortsätta detta på grund av att företaget expanderar. Denna 

förändring beror dock inte på IFRS 8. Small Cap-företaget Sällanköpsvaror och Large Cap-

företaget Finans förändrade segmentrapporteringen på grund av övergången från IAS 14 till 

IFRS 8. De tre övriga företagen hade dock inte förändrat de rapporterbara segmenten. 

Två av företagen hade genomfört en förändring i de upplysningar som lämnas för segmenten. 

För Mid Cap-företaget Industrier beror detta på att sekundära segment inte längre ska 

rapporteras, medan Small Cap-företaget Finans redovisade mer detaljerad information då 

segmenten ska vara likställda med de managementrapporter som företagets högste 

verkställande beslutsfattare tar del av. Resterande företag ansåg sig inte ha genomfört en 

förändring av upplysningar, då dessa hade rapporterats i de finansiella rapporterna redan 
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tidigare. Small Cap-företaget Sällanköpsvaror visste inte om det skett en förändring i 

upplysningar.  

Både Mid Cap-företaget IT och Small Cap-företaget Sällanköpsvaror ansåg sig ha segment 

som inte uppfyller gränsvärdet för rapporterbara segment. De andra företagen hade en 

fullständig rapportering av verksamheten i segmenten, och hade därför inga segment som inte 

uppfyllde gränsvärdet för rapporterbara segment. Small Cap-företaget Finans berättade dock 

att de inte redovisar samtliga tillgångar och skulder för segmenten då de inte har den 

uppdelningen i sitt redovisningssystem. De hänvisar detta till IFRS 8 och åberopar ett 

undantag i standarden som säger att ett företag inte behöver redovisa dessa om det innebär för 

stor osäkerhet.  

Endast Mid Cap-företaget IT ansåg att de märkt av skillnader utöver ovanstående på grund av 

övergången från IAS 14 till IFRS 8. De ansåg att företaget tvingades exponera sig samt 

riskerade att redovisa vilka affärsuppgörelser och transaktioner som genomförts, då de 

rapporterar mindre segment på nya geografiska marknader.  

Företagen hade relativt olika tillvägagångssätt vid identifieringen av segment. Mid Cap-

företaget IT såg en balansgång mellan behovet att dela upp större geografiska segment 

gentemot att inte redovisa alltför små segment med ett fåtal avtalade affärer. Vid de mindre 

segmenten kan företaget riskera att tvingas redovisa nästan alla affärer vilket exponerar 

företaget. Detta måste därför övervägas vid identifieringen av segment. Mid Cap-företaget 

Industrier däremot identifierade segmenten efter vilken sorts produkter det var samt vilket 

affärsområde de tillhörde. Large Cap-företaget Finans använde sig av information som redan 

fanns inom företaget, medan Large Cap-företaget IT först för en intern diskussion vilken 

sedan får en uppföljning tillsammans med företagets externa revisorer. Varken Small Cap-

företaget Sällanköpsvaror eller Small Cap-företaget Finans hade några fastställda rutiner vid 

identifieringen av segment, då det första företaget endast hade en inkomstkälla och det andra 

företagets uppdelning skedde naturligt efter geografiskt område vilket även följer företagets 

organisationsstruktur.  

5.1.1.1 Högste verkställande beslutsfattare  

I en övervägande del av företagen innehade VD:n befattningen högste verkställande 

beslutsfattare. I vissa företag kombinerades detta med styrelsen och CFO, och för Mid Cap-

företaget Industrier gällde det även affärsområdesledningar. Large Cap-företaget IT utsåg 

endast ledningsgruppen till högste verkställande beslutsfattare. 
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Vid val av högste verkställande beslutsfattare användes inga särskilda kriterier i Mid Cap-

företaget IT, Small Cap-företaget Sällanköpsvaror och Large Cap-företaget Finans, utan valet 

föll sig naturligt på VD:n respektive styrelsen. Mid Cap-företaget Industrier valde den som är 

mottagare samt drar slutsatser av den information som sammanställs för affärsområdena och 

koncernen som helhet. Large Cap-företaget IT ansåg att valet föll på den som fattar beslut 

över verksamheten och hur och var de ska vara verksamma. I Small Cap-företaget Finans 

hade rapporteringsformen växt fram efter dialog med VD och styrelse.  

5.1.2 Påverkan av känslig information  

Företagen uttryckte olika åsikter i hur pass viktigt det var för dem att gentemot deras 

konkurrenter i segmentrapporteringen inte lämna vad som anses som känslig information. 

Small Cap-företaget Finans och Small Cap-företaget Sällanköpsvaror ansåg att det inte är 

viktigt, medan Large Cap-företaget IT däremot tycker att det är viktigt, dock utan att ge en 

närmare förklaring. För Mid Cap-företaget Industrier är det relativt viktigt, detta då de har 

konkurrenter som inte är börsnoterade och därför inte har samma informationskrav. Detta gör 

att företaget inte får någon känslig information tillbaka. Många gånger kan konkurrenterna 

även vara i länder där de finansiella rapporterna innehåller få upplysningar. Mid Cap-företaget 

IT tyckte däremot att det inte är konkurrenterna som företaget främst tar hänsyn till vid 

publicerandet av segmentinformationen, utan deras kunder. Dessa kan motsätta sig att vissa 

affärstransaktioner och upphandlingar kunde utläsas av vad som stod i 

segmentrapporteringen. Large Cap-företaget Finans i sin tur hade som mål att informationen 

skulle vara öppen, snabb, korrekt, kontinuerlig samt av högsta kvalitet, därför tyckte de inte 

att skyddandet av känslig information gentemot konkurrenter var viktigt.  

Företagen hade även olika åsikter i hur de definierade känslig information. Mid Cap-företaget 

IT ansåg att det styrs av kundens uppfattning. Large Cap-företaget IT räknade också kunderna 

som känslig information, men då främst upplysningar om intäkter från de största kunderna. 

Mid Cap-företaget Industrier menade att känslig information för dem är uppgifter som gjorde 

att konkurrenter direkt eller indirekt kan räkna ut produkternas marginaler, såsom 

täckningsbidrag. Företaget försökte likaså vara sparsamt med information om hur mycket de 

säljer samt på vilka marknader. Även Small Cap-företaget Sällanköpsvaror såg 

rörelsemarginalen som känslig information. Small Cap-företaget Finans valde att inte lämna 

några prognoser i de finansiella rapporterna, men bortsett från det fanns det inga hemligheter, 

samma gäller för Large Cap-företaget Finans.  
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5.1.3 IASB:s förväntade fördelar med IFRS 8  

De positiva konsekvenserna som följer av att basera den externa rapporteringen på den interna 

informationen menar Mid Cap-företaget Industrier är helt på marknadens sida, det vill säga 

nuvarande och potentiella aktieägare. Det blir även lättare för användarna av de finansiella 

rapporterna att göra egna prognoser och kalkyler på företagets framtid. Den ökade förståelsen 

för läsaren av de finansiella rapporterna är en positiv konsekvens som även Mid Cap-företaget 

IT och Small Cap-företaget Finans delar. Small Cap-företaget Sällanköpsvaror såg en ökad 

transparens gentemot analytiker, och tyckte även att det förenklade för CEO och CFO. Large 

Cap-företaget IT såg underlättandet av arbetet och processen genom en gemensam 

rapporteringsstruktur som en positiv konsekvens. Large Cap-företaget Finans valde att inte 

svara på frågan.  

IASB hade även som syfte med IFRS 8 att ge läsarna av de finansiella rapporterna en bättre 

bild av företaget. Detta trodde dock varken Mid Cap-företaget IT, Mid Cap-företaget 

Industrier, Large Cap-företaget IT eller Large Cap-företaget Finans ha skett, inte heller ansåg 

de att det är någonting som användarna eftersträvat. Detta då Large Cap-företaget IT och 

Large Cap-företaget Finans gav ut samma information som tidigare, samt att Mid Cap-

företaget IT och Mid Cap-företaget Industrier hade kontakt med och fått beröm av 

aktiespararorganisationer för rapporteringen. Small Cap-företaget Finans och Small Cap-

företaget Sällanköpsvaror däremot trodde att det funnits ett sådant behov hos användarna och 

att de hade fått en bättre bild av företaget genom IFRS 8. Alla företagen, med undantag från 

Large Cap-företaget IT som avstod från att svara, ansåg att det var viktigt att lämna ut 

information till användarna. De ansåg att transparens förenklar för analytiker och ger även en 

ökad förståelse för bolaget och attraherar investerare. Mid Cap-företaget Industrier framhöll 

att de naturligtvis försöker vara så öppna som möjligt, utan att lämna ut information som kan 

skada verksamheten. Mid Cap-företaget IT poängterade också att det var viktigt med 

utomstående krafter som ställer krav och driver företagen till att rapportera rätt.  

IASB såg den kostnadsbesparing som antas göras hos företagen som en fördel med IFRS 8. 

Denna kostnadsbesparing hade inget av de intervjuade företagen märkt av. I två av företagen 

berodde detta på att den segmentrapportering som IFRS 8 medförde redan innan användes i 

de finansiella rapporterna.  
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5.1.4 Tolkningar av IFRS 8  

IFRS 8 stadgar att viss information ska lämnas om exempelvis större externa kunder samt att 

en omräkning av tidigare års segment ska göras, om det inte innebär en orimlig kostnad för 

företaget att ta fram informationen. Hur stor den rimliga kostnaden är anges dock inte, vilket 

kan ge upphov till olika belopp och tolkningar. Mid Cap-företaget IT menade att en rimlig 

kostnad på upplysningar som endast tas fram för att användas externt är ytterst liten, under 10 

000 kr, då företaget generellt var rätt sparsamma med sådana utgifter. Vid interna kostnader 

finns dock ingen gräns. I Mid Cap-företaget Industrier var det ytterst styrelsen som avgjorde 

den rimliga kostnaden då de avger de externa rapporterna, men även koncernchefen brukar 

vara delaktig i beslutet. I Large Cap-företaget IT bestämdes rimlig kostnad av CFO 

tillsammans med sina direkt underställda. Båda företagen i Small Cap hade som rutin att 

bestämma denna i diskussion med bolagets revisorer. Large Cap-företaget Finans avstod helt 

ifrån att svara på frågan. IFRS 8 stadgar även att företaget ska lämna ut information som inte 

faller inom segments gränsvärden om ledningen anser att informationen kan vara viktig för 

användarna av de finansiella rapporterna. Ingen av företagen gjorde dock detta. Large Cap-

företaget IT menade att segmentens noter innehåller mer detaljerad information om vad som 

har hänt inom segmentet. 

Ingen av företagen hade genomfört en förändring i deras kommunikation och hierarki efter 

införandet av IFRS 8. De hade heller inte genomfört någon omstrukturering av företagets 

organisation efter införandet.  

5.1.5 IFRS och konvergensen mot US GAAP  

Överlag utryckte företagen inga större åsikter om IFRS och konvergensen mot US GAAP i 

intervjuerna. Mid Cap-företaget IT uttryckte dock att de var mycket positiva till att IFRS 

närmar sig US GAAP. Det har skett en stor förändring de senaste årtiondena vad gäller 

harmoniseringen i de internationella standarderna till en mer enhetlig rapportering. Då 

börsmarknader och handelsplatserna är internationella måste även rapporteringen vara det 

ansåg de. Även Mid Cap-företaget Industrier uppskattar grundidén och samstämmigheten med 

IFRS, samt bedömde att en homogen rapportering underlättar jämförelser mellan olika 

verksamheter och kapitaltransaktioner mellan länder.  

Vid en jämförelse mellan tidigare redovisningsstandard IAS 14 och nya standarden IFRS 8, 

ansåg tre av företagen att IFRS 8 var bättre. Small Cap-företaget Finans och Mid Cap-

företaget Industrier tyckte inte att det innebar någon skillnad och Mid Cap-företaget IT 
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uttryckte förhoppningar om att IFRS 8 var bättre, de ansåg sig dock inte insatta nog för att 

kunna välja mellan dem. Ingen av företagen valde att förtidstillämpa IFRS 8.  

Gällande regelverket IFRS gick företagens åsikter isär. Mid Cap-företaget IT var mycket 

positiva då de såg till den historiska utvecklingen, även om det kostar betydligt mer att sköta 

redovisningen idag. Även Small Cap-företaget Sällanköpsvaror såg positivt på IFRS och Mid 

Cap-företaget Industrier tyckte att grundtanken med IFRS om att göra redovisningen mer 

homogen mer överlag var lovvärd. Emellertid gav IFRS även upphov till många praktiska 

problem samt orsakade besvär ansåg företaget. Detta gällde inte direkt IFRS 8 utan andra 

IFRS standarder där viss information kan vara svår att analysera och dra slutsatser av. Denna 

åsikt delades av Small Cap-företaget Finans och Large Cap-företaget IT, som ansåg att vissa 

krav var svåra att förstå och inte alltid logiska. Large Cap-företaget Finans hade starka åsikter 

emot IFRS. Företaget har tidigare riktat skarp kritik mot IFRS. De ställde sig dock bakom 

IFRS grundläggande principer om en relevant och tillförlitlig redovisning, även om företaget 

ansåg att regelverket inte alltid når upp till detta. Företaget ansåg precis som Mid Cap-

företaget att harmonisering är lovvärt, dock inte till vilket pris som helst.  

Vid frågan om det var något företagen vill förbättra med IFRS 8 nekade företagen. 

Respondenten på Mid Cap-företaget IT svarade att det som privatperson är bra med en mer 

enhetlig rapportering världen över, som CFO anser respondenten dock att rapporteringen 

enligt IFRS kräver mycket ekonomiska resurser. Large Cap-företaget Finans menade att IFRS 

8 bör förändras då de i nuläget inte har möjlighet att tillämpa hela standarden.  
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6. EMPIRISK KVANTITATIV DATAINSAMLING 

Den kvantitativa delen av empirin har samlats in i form av enkät. Enkätformuläret återfinns i 

bilaga 3. 

6.1 Sammanställning av enkäter 

Den kvantitativa datainsamlingen består av litteraturstudier samt en enkät, skickad till 233 

företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Dessa 233 företag utgör hela populationen med 

undantag för de 16 företag som tillfrågades om deltagande i intervjuer i den kvalitativa 

datainsamlingen. Svar har mottagits från 78 företag vilket ger en svarsprocent om 33,48 %. 

Enkäten bestod av 14 frågor, sex av dessa var öppna, medan åtta hade svarsalternativen ja, nej 

samt ingen uppfattning.   

6.1.1 Övergången från IAS 14 till IFRS 8  

I enkätens inledande del efterfrågades företagens namn samt respondentens befattning. Det 

framkom genom denna fråga att det fanns en mängd olika befattningar som arbetade med 

företagets finansiella rapporter och IFRS. Företagens namn efterfrågades endast för att kunna 

placera företagen inom Small Cap, Mid Cap eller Large Cap.  

Enkätens inledande del innehöll även en öppen fråga som behandlade huruvida företagen 

förändrat sin sammansättning av segment på grund av övergången från IAS 14 till IFRS 8, 

vilket kan utläsas i Figur 2. Av företagen tillhörande Small Cap hade 18,75 % förändrat 

sammansättningen av segment, vilket var den grupp som hade minst förändring. I Small Cap 

fanns även ett svarsbortfall på 6,45 %. Företagen i Mid Cap hade högst andel förändring i sin 

sammansättning av segment, 30,43 %. I Large Cap utgjordes detta av 26,09 % av företagen. 

Av företagen var det ett flertal som genomfört en förändring i form av sammanslagning av 

segment eller tagit bort sekundära segment. Det fanns även de som ändrat 

segmentrapporteringen från en basering på produktområde till en geografisk indelning, samt 

vice versa. En del företag genomförde även en viss förändring i presentationen och 

fördelningen av intäkter och kostnader. Totalt 24,36 % av företagen genomförde en förändring 

i sammansättningen av segment.  
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Företag som förändrade sammansättningen av segment till följd av IFRS 8
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6.1.2 Påverkan av känslig information  

20,51 % av företagen i enkäten trodde att konkurrenter fått tillgång till mer känslig 

information efter införandet av IFRS 8. Frågan ställdes då det var en av de farhågor som 

kritiker tog upp i diskussionen i ED 8 i och med införandet av IFRS 8. Av Figur 3 kan utläsas 

att av företagen i Small Cap ansåg 34,38 % att konkurrenter har fått större åtkomst till känslig 

information om företaget efter införandet av IFRS 8. Av Företagen i Mid Cap var det 13,04 % 

som trodde att konkurrenterna fått större tillgång till känslig information, medan samma åsikt 

endast delades av 8,7 % i Large Cap.  

 

Omkring hälften av företagen anser att det finns andra intressenter att ta hänsyn till vid 

offentliggörandet av känslig information, vilket visades i en öppen fråga. Dessa består av 

kunder, anställda, dotterbolag och köpare av företag, enligt företagen i Small Cap. Företagen i 

Figur 2: Företag som förändrade sammansättningen av segment till följd av IFRS 8. 

Figur 3: Företag som anser att konkurrerande företag har större tillgång till känslig information 

efter införandet av IFRS 8. 
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Företag som anser att de lämnat ut mer känslig information efter 

införandet av IFRS 8
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Figur 4: Företag som anser att de lämnat ut mer känslig information efter införandet av 

IFRS 8. 

 

Mid Cap anser att förutom dessa är även analytiker, banker och distributörer i andra länder 

intressenter som måste tas hänsyn till vid offentliggörandet av känslig information. Ett företag 

i Mid Cap svarade att om informationen delas upp i alltför små bitar kan till exempel även 

kunder erhålla information om marginaler och lönsamhet på enskilda produktområden eller 

geografiska marknader. Ett annat Mid Cap-företag svarar dock att de inte anser att IFRS 8 

innebär att företaget offentliggör känslig information. Bland företagen i Large Cap trodde 

cirka 52 % att det fanns andra intressenter utöver konkurrenter till vilka det måste tas hänsyn 

till vid offentliggörandet av känslig information. Dessa intressenter består av kunder, 

leverantörer samt aktiemarknaden generellt. Ett företag skrev:  

Generellt sett är visserligen all redovisningsinformation känslig i ett börsnoterat 

företag innan offentliggörandet, eftersom informationen då är av insiderkaraktär. 

Bortsett ifrån detta så är inte företagets uppfattning att IFRS 8 tvingar oss att 

offentliggöra uppgifter som vi egentligen skulle vilja hålla hemliga. Men 

självklart finns det hos oss som i alla företag ett behov av att begränsa tillgången 

till viss information. Detta behov präglar till viss del vilken finansiell information 

som offentliggörs.  

I Figur 4 visas resultatet av frågan om företagen ansåg sig lämna ut mer känslig information 

efter införandet av IFRS 8. Vid frågan uppkom ett bortfall med ett företag i vardera 

storleksindelningen. Figur 4 visar att 15,63 % av företagen i Small Cap svarade jakande på 

denna fråga. 8,70 % i Mid Cap ansåg också att de lämnat ut mer känslig information, samt 

8,70 % av företagen i Large Cap. Totalt 11,54 % av företagen ansåg att de lämnat ut mer 

information efter införandet av IFRS 8. 
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Figur 5: Företag som har påverkats av IFRS 8. 

Enkäten efterfrågade om företagen påverkats av IFRS 8. Denna fråga innefattar all påverkan, 

som exempelvis sammansättning av segment, förändring av upplysningar etcetera och gav 

möjlighet för företagen att svara ja, nej samt ingen uppfattning. Som följdfråga efterfrågades 

på vilket sätt det berörda företaget påverkats, vilket var en öppen fråga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt 32,05 % av företagen ansåg sig ha påverkats av IFRS 8, se Figur 5. Av företagen i 

Small Cap ansåg störst andel, 40,63 % att de påverkats av IFRS 8. Den minsta andelen fanns i 

Mid Cap, 21,74 % I Large Cap ansåg 30,43 % att de påverkats av IFRS 8. Fem företag, fyra i 

Small Cap och ett i Mid Cap, svarade ingen uppfattning, vilket motsvarar 6,4 % av den totala 

svarsandelen. Frågan gav även upphov till ett svarsbortfall från ett företag tillhörande Small 

Cap.  

I Small Cap angav företagen att de upplevt en påverkan av IFRS 8 i form av många negativa 

följder. Ett företag ansåg sig behöva försvara sin inställning att inte redovisa segment, medan 

ett annat skrev att IFRS 8 innebär en större risk för kritik vid granskning från exempelvis 

börsens sida. Företagen hade också upplevt att de behövde ta fram mer uppgifter utöver vad 

de i ledningen egentligen använder som beslutsunderlag, vilket är tidkrävande och resulterar i 

en tyngre arbetsbörda. Det gör även att de lämnar mer information än de skulle önska. Ett 

flertal företag hade märkt av en förändring i presentationen och de upplysningar som ges i 

not. Ett företag ansåg att det blir för mycket oväsentliga detaljer som den ”vanliga läsaren” 

inte ser och förstår därför inte det väsentliga. Ett annat företag kommenterade att det alltid 

måste göras en studie över vad förändringarna innebär, vilken ska tas i åtanke vid framtida 

förändringar.  
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 Figur 6: Företag som tror att användarna av de finansiella rapporterna har fått en 

bättre bild av företaget efter införandet av IFRS 8. 
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I Mid Cap var det färre företag som påverkats av IFRS 8 i jämförelse med de andra. Av 

kommentarerna från företagen framgick att det endast skett en marginell påverkan, mest i 

form av tilläggsupplysningar. Ett företag skrev dock att det vid en första anblick trodde att 

IFRS 8 skulle innebära att företagen inte skulle tvingas lämna lika mycket irrelevant 

information vid segmentrapporteringen som tidigare. Detta har dock inte skett då företaget 

fortfarande måste lämna kompletterande information, utöver det som används i det interna 

beslutsfattandet.  

I Large Cap svarade 30,4 % att de påverkats av IFRS 8. I kommentarerna i följdfrågan till om 

företagen påverkats av IFRS 8 berättade företagen att en del nya upplysningskrav tillkommit, 

där de lämnar mer segmentbaserad information än före IFRS 8. Ett företag hade även ändrat 

styrmodellen för affärsenheter som förberedelse före införandet av IFRS 8, medan ett annat 

företag gjort en komplett geografisk fördelning, produktfördelning och kundfördelning. Ett 

företag berättade att det alltid innebär ett omfattande arbete att anpassa sig till nya standarder. 

Även om genomförandet av IFRS 8 inte resulterade i några större förändringar i presentation 

av koncernens segment, krävdes ändå en omfattande genomgång och analys av den interna 

rapporteringen för att komma fram till denna slutsats.  

6.1.3 IASB:s förväntade fördelar med IFRS 8  

Följande fråga behandlade huruvida företagen ansåg att användarna av de finansiella 

rapporterna fått en bättre inblick i företaget på grund av IFRS 8, se Figur 6. Detta var en del 

bakom den kritik som riktats mot IAS 14 och en av de större fördelar IASB såg hos IFRS 8. I 

Small Cap trodde 25,00 % av företagen att användarna av de finansiella rapporterna fått en 

bättre bild av företaget på grund av IFRS 8. I Mid Cap minskade denna siffra till 17,39 % av 

företagen, medan endast 4,30 % av företagen i Large Cap, motsvarande ett företag, trodde att 

användarna av de finansiella rapporterna fått en bättre bild av företaget. 
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Figur 7: Företag som inte tror att användarna av de finansiella rapporterna har fått en 

bättre bild av företaget efter införandet av IFRS 8. 

Övervägande del av företagen trodde dock inte att användarna fått en bättre bild av företaget, 

se Figur 7. 
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Följande fråga handlade om företaget gjort någon kostnadsbesparing på grund av införandet 

av IFRS 8. Detta var en av de fördelar IASB hoppades på skulle ske vid bytet av standard, då 

den information som företagen ska redovisa i segmentrapporteringen redan finns framtagen i 

den interna rapporteringen. Inget av företagen hade dock märkt av denna kostnadsbesparing, 

se Figur 8. En övervägande del, totalt 93,59 %, svarade att de inte märkt av en 

kostnadsbesparing, medan 6,41 % inte hade någon uppfattning huruvida det skett en 

kostnadsbesparing eller ej.  
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Figur 8: Företag som inte upplevde en kostnadsbesparing på grund av IFRS 8. 
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Figur 9: Företag som ger ut mer segmentsinformation utöver det standarden kräver. 
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6.1.4 Tolkningar av IFRS 8  

Enkäten efterfrågade om företagen lämnade frivillig information utöver vad som krävs av 

IFRS 8 och segmentens gränsvärden. I Figur 9 visas resultatet av frågan. En stark majoritet av 

de företag som gav ut frivillig information utöver vad standarden kräver finns i Large Cap, 

där 34,78 % av företagen svarat ja på frågan. Av företagen i Mid Cap ansåg 21,74 % att de 

lämnar ut frivillig information medan detta endast representeras av 12,5 % av företagen i 

Small Cap. Fyra företag, två i Mid Cap och två i Large Cap, svarade ingen uppfattning på 

frågan, dessa utgör 5,13 % av den totala svarsandelen.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Figur 10 visar att av företagen i Small Cap hade 12,50 % ändrat sin interna kommunikation 

efter införandet av IFRS 8. I Mid Cap hade inget företag genomfört denna förändring, 

däremot hade 17,39 % av företagen i Large Cap ändrat den interna kommunikationen. I 

frågan skedde ett svarsbortfall med ett företag tillhörande Small Cap.  

Företag som genomfört en förändring i sin interna kommunikation efter 

införandet av IFRS 8

12,50%

0%

17,39%

0%

5%

10%

15%

20%

Small Cap Mid Cap Large Cap

  

Figur 10: Företag som genomfört en förändring i sin interna kommunikation efter införandet av IFRS 8. 
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Företag som genomfört en omstrukturering av sin organisation efter införandet 

av IFRS 8
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 Figur 11 visar andelen företag som hade genomfört en omstrukturering av företaget efter 

införandet av IFRS 8. Två av företagen i Small Cap samt två av företagen i Large Cap hade 

både förändrat sin interna kommunikation och genomfört en omstrukturering av 

organisationen efter införandet av IFRS 8. 13,64 % av företagen i Mid Cap samt 34,78 % av 

företagen i Large Cap hade genomfört en omstrukturering av sin organisation efter införandet 

av IFRS 8. Två företag i Large Cap tillade att de genomfört en omstrukturering av sin 

organisation, detta har dock inte varit på grund av IFRS 8.  

 

 

 

 
 

 

6.1.5 IFRS och konvergensen mot US GAAP  

I Small Cap ansågs konvergensen som såväl något positivt som något negativt. 13 företag, 

41,94 %, hade ingen åsikt i frågan. Vissa företag ansåg att konvergens och ett 

harmoniseringsarbete är till nytta för aktieägarna, samt att det leder till mer enhetliga regler. 

Andra menade att konvergensen är bra då det ger en jämförbarhet mellan europeiska och 

amerikanska bolag, men det har även en tendens till att ge ett alltför detaljerat regelverk vilket 

är svårt att applicera i alla branscher. En del företag var även kritiska till konvergensen, bland 

annat skrev ett företag att intressegrupper i USA blir mer framgångsrika på bekostnad av 

IFRS. Ett annat företag såg det som ett nödvändigt ont medan ett tredje ansåg att 

redovisningen ska bort från US GAAP. Kritik framfördes även över att för mycket detaljer 

endast syftar till att uppfylla särintressen, vilket har gjort redovisningen teknisk och gör det 

svårt att förstå vad som är väsentligt. Det tillför därför inte den vanlige investeraren någon 

kundnytta och har förstört det övergripande syftet om att ge en rättvisande bild av företaget. 

Ett företag skrev att regelverken är alltför långt bort från varandra och att det därför kommer 

att ge svårtolkade kompromisser.  

Figur 11: Företag som genomfört en omstrukturering av sin organisation efter införandet av IFRS 8. 
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I Mid Cap var företagen något mer positiva till konvergensen mellan IFRS och US GAAP. 

Åtta företag, 34,78 %, hade ingen åsikt i frågan. En del av företagen menade att konvergensen 

gynnar aktiemarknaden då det blir lättare att jämföra börsbolag mellan olika länder samt ökar 

transparensen. Flera bolag som var positiva ansåg att det är viktigt vilket regelverk som styr, 

och att US GAAP även måste ändras för att efterlikna IFRS, vilket är det regelverk som de 

föredrar. Ett företag tyckte dock att det går åt fel håll med ytterligare detaljregleringar genom 

US GAAP, även om det överlag är bra att ett harmoniseringsarbete pågår. Ett annat företag 

menade att det går för långsamt och att regelverket formas mer efter det teoretiska än det är 

praktiskt. Det ansågs även vara väldigt politiskt känsligt då det ställs på sin spets vem som ska 

ha inflytande och bestämmanderätt över regelverket. Försöket att skapa en bättre inblick i 

företaget gör det även betydligt svårare för den vanlige användaren att ta till sig information 

som publiceras i årsredovisningen.  

I Large Cap var det överlag positiva åsikter om konvergensen mellan IFRS och US GAAP. 

Tre företag, 13,04  %, hade ingen åsikt i frågan. Företagen i Large Cap ansåg att det var bra 

med mer transparens, enhetlig redovisning för företagen och en gemensam global 

redovisningsstandard. Många företag framhöll dock att konvergensen inte får ske till vilket 

pris som helst och på bekostnad av principbaserade standarder och kvaliteten på de finansiella 

rapporterna. Det framkom även ett antal negativa kommentarer, bland annat tyckte företagen 

precis som i Small Cap att redovisningen bör röra sig bort från US GAAP. Ett företag ansåg 

att samarbetet mellan IASB och FASB ibland lett till kompromisser som i vissa fall har 

inneburit en försämring av regelverket. Ett annat företag ansåg att konvergensen endast är 

kostnadsdrivande och inte ger en förbättring av informationen. Slutligen ansåg ett företag att 

det inte finns någon vinst i att närma sig US GAAP. Det är ett alldeles för detaljstyrt regelverk 

och att varken US GAAP eller SOX har hindrat de större företagsskandalerna i USA. 

Företaget ansåg att mer tid istället borde läggas på att få en och samma IFRS, då de länder 

som infört IFRS tidigare säkert är influerat av tidigare regelverk. Lugn och ro samt 

konvergens inom IFRS borde därför prioriteras före publiceringen av en mängd standarder.  

6.1.6 Övriga kommentarer  

Företagen frågades även i enkäten om det hade något mer att tillägga. Frågan användes som 

en uppsamlingsfråga för de områden enkätens frågor inte täckt in, vilket gav möjlighet för 

företagen att framföra detta. Ett företag i Small Cap skriver att övergången till IFRS 8 kan ha 

motverkat sitt syfte då det finns företag som förändrat sin interna rapportering endast för att 
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slippa publicera information. Företagen i Mid Cap hade inget att tillägga. Ett företag i Large 

Cap skriver att det i slutändan inte är IFRS som styr hur de följer upp och driver 

verksamheten, utan affärerna.  

Ett företag från Small Cap-listan kommenterade att segmentredovisningen kan vara förödande 

ur ett affärsrelationsperspektiv. I vissa verksamheter med få men stora upphandlingar blir det 

alldeles för enkelt att utläsa vad en viss kund betalat för en viss affär samt dess marginaler.  

Här är det lätt att hamna i konflikt mellan vad IFRS kräver och de avtal som tecknats med 

kunderna om att inte avslöja detaljer om affärerna. Vid dessa situationer väljer gärna företagen 

att följa avtalen med kunderna då de vill kunna fortsätta bedriva verksamhet även nästa år och 

kunna ta hem nya affärer, en ren överlevnadsinstinkt.  

Det inkom även svar från ett företag som nyligen blivit uppköpta och därför inte längre var 

börsnoterade. De ansåg ändå att det var värt kostnaden som publikt bolag på grund av det 

uppmärksamhetsvärde i form av generell marknadsföring som kom genom kvalitetsstämpel 

från banker, kunder och leverantörer samt i rekryteringssammanhang. De valde att vända 

informationskravet till en konkurrensfördel gentemot deras onoterade konkurrenter. Detta 

gjorde de genom att utmärka sig i form av hög grad av transparens och snabb rapportering.  
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7. ANALYS 

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet med utgångspunkt i valda teorier och 

referensram. Kapitlet syftar till att besvara studiens frågeställningar och syfte. 

7.1 Övergången från IAS 14 till IFRS 8  

Övergången från IAS 14 till IFRS 8 ledde inte till någon större förändring av företagens 

sammansättning av segment, då endast 24,36 % av de företag som deltog i enkäten hade 

genomfört en förändring. Av de intervjuade företagen var det två stycken som genomfört en 

förändring av segmenten på grund av införandet av IFRS 8. Enkäten visade inte på någon 

större skillnad i andelen förändring mellan Small Cap, Mid Cap och Large Cap. Detta innebär 

en mindre förändring än när SFAS 131 infördes i USA enligt Hermann och Thomas studie 

(2000). 

En diskussion bör därför föras kring varför det inte ledde till en lika omfattande förändring i 

Sverige. Det kan bero på att IASB:s standard IAS 14 och FASB:s standard SFAS 14 inte är 

helt lika varandra, dessutom kan det vara ett annat affärsklimat idag än vid förändringen till 

SFAS 131, vilket skedde 1997. Det kan även bero på att företagen enligt IAS 14 skulle forma 

sin sammansättning av segment efter bedömningen primära och sekundära segment, och att 

övergången till IFRS 8 ledde till att företagen endast tog bort det ena. Av svaren i enkäten 

kunde utläsas att många företag gått över till eller behållit geografisk indelning efter 

införandet av IFRS 8. Detta kan bero på att företagen redan vid IAS 14 haft de geografiska 

områdena som primära segment.  

IAS 14 stadgade att segmentuppdelningen skulle ske genom en indelning i de olika 

möjligheter och risker som produkterna och tjänsterna mötte. Innan IAS 14 använde 

börsnoterade företag rekommendationen RR 25, vilken krävde samma uppdelning av segment 

som IAS 14. Detta kan vara samma uppdelning och information som ledningen använder och 

tar del av, och därmed också den information som IFRS 8 kräver ska publiceras. Vi tror därför 

inte att det skett någon större skillnad eftersom majoriteten av företagen rapporterar samma 

information som tidigare, det vill säga att de redan innan var organiserade på det sätt de 

rapporterade i IAS 14. I USA sköts tillsynen av redovisningsstandarder av SEC, som kräver 

att standarder ska följas till fullo.  Tillsynen kan därför vara mer krävande i USA, och det kan 

vara en möjlig anledning till att det inte skett en lika omfattande förändring i Sverige. 
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Datainsamlingen visade även på att vissa företag endast rapporterar ett segment, vilket gör att 

bytet av standarden inte medfört någon förändring. Det fanns även de företag som på grund av 

övergången från IAS 14 till IFRS 8 slagit ihop sina segment till ett enda. Till detta kan dras 

paralleller till Street (2000), som menade att företagen vid tillämpningen av SFAS 14 kunde 

dra nytta av standarden för att utforma sina finansiella rapporter efter egen nytta. Detta kunde 

ske genom bland annat att slå ihop alla segment till ett, för att dölja information. Företagen 

vill oftast inte lämna ut alltför känslig information och då kan det vara frestande för företagen 

att hitta ett sätt att dölja viss information, som att slå ihop segmenten till ett enda. De fanns 

dock företag som inte ansåg att IFRS 8 innebar att de lämnade ut någon känslig information. 

Redovisningen av antalet segment är i IFRS 8 en tolkningsfråga då det är en principbaserad 

standard. Den har därmed inga tydliga riktlinjer om vad som är rätt och fel att redovisa. 

Bushman och Smith (2009) menade att transparens bland annat kan öka företagets tillväxttakt 

samt minska dess kapitalkostnader. Företagen bör därför vilja ge all information till 

marknaden, för att på så sätt få så pass korrekta aktiepriser som möjligt. Detta tror vi också 

kan kopplas till att analytiker ska kunna ge mer korrekta prognoser. Företagen bör därför 

eftersträva en hög transparens anser vi. Ledningsperspektivet i IFRS 8 bör ha gynnat 

företagen då de redan internt tagit fram den information som ska redovisas i de externa 

rapporterna. Detta kopplar vi till Fama (1991) som menar att företagen endast lämnar ut 

information till dess att de fördelar och den nytta som uppstår överväger marginalkostnaden 

att ge ut den. Vi anser att den minskade framtagningskostnaden för företaget genom detta 

resonemang kan öka transparensen och ge en ökad insyn till användarna av de finansiella 

rapporterna. 

De intervjuade företagen tillfrågades om hur identifieringen av segment skedde samt om de 

har segment som faller utanför IFRS 8:s gränsvärden. Detta efterfrågades då vi ville få en 

överblick av implementeringen av IFRS 8 och för att försöka följa företagens tankegångar. 

Företagen hade relativt olika tillvägagångssätt vid identifiering av segment. Detta visar att 

IFRS 8 är relativt öppen med hur identifieringen av företagens segment ska ske, så länge de 

följer ledningsperspektivet. IASB har utformat IFRS till att kunna tillämpas globalt samt av 

alla branscher. Ledningsperspektivet och att standarden kan tolkas olika har kritiserats av 

bland annat Deloitte (2008) då det kan leda till att jämförelser av finansiella rapporter mellan 

olika företag försvåras för bland annat analytiker och investerare. Vi anser att det kan vara 

positivt att redovisningen speglar verkligheten men att en jämförbarhet naturligtvis också 

viktig. 
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IFRS 8 kan förutom förändrad segmentsammansättning ge upphov till en förändring i de 

upplysningar som ges i segmenten. Frågan ställdes därför till de intervjuade företagen för att 

undersöka om de påverkats av IFRS 8 genom förändrade upplysningar eller förändrade 

segment. Vissa av företagen märkte av en förändring och då genom att mer detaljerade 

upplysningar krävdes. Vi kan dock se i studien att de flesta företagen inte fått någon 

avgörande förändring.  

7.2 Påverkan av känslig information  

De intervjuade företagen uttrycker olika åsikter om hur pass viktigt det är för dem att 

gentemot deras konkurrenter inte lämna vad som anses som känslig information.  

Ett av företagen i Mid Cap tyckte att det var viktigt, då främst mot de konkurrenter som inte 

är börsnoterade och därmed inte har samma informationskrav. Detta är en intressant aspekt då 

onoterade företag i Sverige inte har samma krav på segmentrapportering, då de för närvarande 

(innan införandet av K3) i större grad kan välja vilka redovisningsprinciper de ska tillämpa. 

Vi tror att det kan göra att de har en informationsfördel gentemot konkurrerande börsnoterade 

företag. Segmentrapporteringen för det börsnoterade företaget kan användas av det onoterade 

företaget till att utläsa marginaler eller kostnader, vilket då kan utnyttjas vid 

marknadsstrategier, en möjlighet som det börsnoterade företaget i sin tur inte har. Även icke-

europeiska konkurrenter kan ha denna fördel, då de oftast har helt andra redovisningsnormer 

att följa. Det börsnoterade företaget kan därmed få problem att etablera sig på utländska 

marknader. Det andra Mid Cap-företaget ansåg däremot att det inte främst var konkurrenterna 

de tog hänsyn till i den information som offentliggjordes i de finansiella rapporterna, utan 

kunderna. De menade att konkurrenter snarare får tag på information på andra sätt än genom 

att läsa årsredovisningar. Vi tror att årsredovisningar endast är en liten del till att ta del av 

konkurrerande företags interna information.  

Vi finner det även värt att ifrågasätta om det exempelvis går att utläsa känslig information 

såsom marginaler utifrån den information IFRS 8 kräver. Detta kan iså fall rent hypotetiskt 

vara om en enskild stor extern kund utgör ett enda segment och uppfyller gränsvärdet om 10 

% av intäkterna, och därmed måste redovisas. 

 Av intervjuerna framkom det att ett av företagen hade som mål att rapportera en finansiell 

information som bland annat skulle vara öppen och av högsta kvalitet. Skyddandet av 

information gentemot konkurrenter ansågs därför inte viktigt av företaget. Ett företag 

kommenterade att de vänt informationskravet till deras egen fördel, till skillnad från deras 



53 

 

onoterade konkurrenter. Enligt intressentmodellen kan företagsledningen hantera finansiell 

information på ett visst sätt för att förmedla en positiv bild av företaget till dess intressenter. 

Detta kan vi följaktligen se har skett här och vi tror att det är en strategi som används för att 

attrahera fler intressenter i form av exempelvis investerare.  

Totalt 20,51 % av företagen i enkäten trodde att konkurrenter fått tillgång till mer känslig 

information efter införandet av IFRS 8. Av dessa var en övervägande del, 34,38 %, Small 

Cap-företag, medan företagen i Mid Cap hade 13,04 % och företagen i Large Cap endast 8,7 

%. Detta har vi nedan satt i jämförelse med andelen företag som förändrat sin sammansättning 

av segment för att därigenom visa företagens inställning till känslig information.  

Av företagen i Small Cap är det endast 18,75 % som förändrat sin sammansättning av 

segment. I jämförelse med den andel i Small Cap som anser att konkurrenter fått en ökad 

tillgång till känslig information, så pekar det på att de mindre företagen kan känna sig mer 

utsatta efter införandet av IFRS 8. Vi anser att det visar på en oproportionerligt stor oro över 

hur mycket information konkurrenterna kommer att kunna ta del av då även företag som inte 

förändrat sin segmentsrapportering tror detta. Detta menar vi kan bero på att Small Cap-

företagen kan ha ett färre antal intressenter än företagen i Mid Cap och Large Cap. Om ett 

Small Cap-företag endast har ett fåtal större kunder, som exempelvis kan vara fallet vid 

industri och tillverkningsföretag med en specificerad produktmarknad, måste de då rapportera 

deras externa kunder samt hur stor del intäkter de tillför företaget, vilka kan vara lätta att 

utläsa identiteten på för konkurrerande företag.   

I Mid Cap har 30,43 % av företagen förändrat sin sammansättning av segment, 13,04 % av 

dessa ansåg att konkurrenter fått tillgång till mer information. Av företagen i Large Cap trodde 

endast 8,7 % att konkurrenter fått tillgång till mer information, 26,09 % av dessa har förändrat 

sin sammansättning av segment. Genom detta kan vi se att företagen i Mid Cap och Large 

Cap påverkats i ungefär samma grad av IFRS 8 vad gäller åsikter om utlämningen av känslig 

information. Detta anser vi stärker vår frågeställning om att företag i Small Cap påverkats mer 

av IFRS 8 än företagen i Large Cap. I enkäten har det även framkommit att många Small Cap-

företag kritiserar IFRS på grund av de ibland komplicerade regler de måste tillämpa vid 

upprättandet av de finansiella rapporterna.  

De intervjuade företagen definierar känslig information på olika sätt. Mid Cap-företaget 

Industrier och Small Cap-företaget Sällanköpsvaror ger en definition där bland annat 

rörelsemarginalerna ses som känslig information. Mid Cap-företaget IT och Large Cap-
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företaget IT definierar det som information om företagets kunder, vilket kan styra 

rapporteringen. En del av företagen upplever även påtryckningar från kunder att utelämna viss 

information ur de finansiella rapporterna. Ett företags kommentarer till enkäten var att 

företagen i vissa situationer kan välja att följa avtalen med kunderna istället för gällande 

redovisningsregler, då det är kunderna som garanterar företagens överlevnad på lång sikt. 

Detta kan vi koppla samman till IFRS 8:s krav på att kunder som genererar mer än 10 % av 

intäkterna måste rapporteras i segmenten. Detta kan leda till en intressekonflikt för företaget 

som då måste ställa kundernas krav mot standardens krav.  Detta kan vara till nackdel för 

IFRS-tillämpande företag vid upphandlingar.  

Intressentmodellens ledningsgren tar upp att företaget fokuserar på de intressenter som bäst 

garanterar företagets överlevnad, vilket vi i detta fall antar vara kunderna. Företaget måste 

möta de behov som intressenterna har samt ge dem belöningar som är tillräckligt stora för att 

de ska fortsätta ge bidrag till företaget. Belöningarna i detta fall kan då vara att företagen inte 

lämnar ut den information som kunderna vill att de ska hålla konfidentiell. Vi anser att 

företagen då måste välja vilkas behov de ska tillfredsställa, och vår studie pekar på att 

företagen kan fokusera på kunderna för att överleva.   

Två av de intervjuade företagen hade segment som inte nådde upp till gränsvärdet på 10 % av 

intäkterna och därför inte redovisades. Mid Cap-företaget IT ansåg att det var viktigt att inte 

redovisa alltför små segment, då känslig information kunde exponeras. Ett av företagen i 

Large Cap medgav att identifieringen av segment ibland kan leda till diskussioner om vilka 

uppgifter som bör och ska ges.  

Företagen i enkäten ansåg inte i någon större grad att de lämnar ut mer känslig information 

efter införandet av IFRS 8 än tidigare, vilket även det kan visa på att bytet av standard inte 

ledde till någon omfattande förändring. Detta kan bero på att företagen överlag inte har 

förändrat sammansättningen av segment och rapporteringen av upplysningar efter införandet 

av IFRS 8.  

Den information som standarden kräver bör vara relevant för analytiker, investerare och andra 

intressenter anser vi. Det kan enligt kommentarer i enkäten ibland upplevas som att IFRS-

standarder överlag kräver information som företagen anser vara överflödig, svårtolkad och 

onödig för intressenterna. Detta anser vi är en svår men viktig balansgång som endast kan 

balanseras av ett tvingande regelverk. Det finns även företag som inte tycker att IFRS 8 
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innebär några konflikter och problem i den information som ska lämnas ut. En del företag har 

även vänt informationskravet till en fördel som ett sätt att locka investerare.  

Intressentmodellen nämner att företaget kan ha ett flertal intressenter som har olika åsikter 

och behov. Av enkäterna och intervjuerna framgick det att omkring hälften av företagen anser 

att det finns andra intressenter utöver konkurrenterna att ta hänsyn till vid offentliggörandet av 

känslig information. Denna fråga fick dock något större svarsbortfall, vilket kan påverka det 

analyserbara resultatet. Bortsett från detta anser vi ändå oss se tendenser till att företagen även 

tar hänsyn till andra intressenter. Enligt enkätsvaren består de övriga intressenterna av kunder, 

anställda, dotterbolag, analytiker, banker, distributörer i andra länder, köpare av företag, 

leverantörer samt aktiemarknaden generellt. Detta stärker till viss del resultatet från 

intervjuerna. Av resultatet framgår även att den kritik som riktades mot IFRS 8 om att 

företagen skulle bli mer konkurrenskänsliga är något ogenomtänkt. Vår studie pekar på att det 

är viktigt att utöver konkurrenter även tänka på andra intressenter. Det var inte något som 

nämndes i ED 8 som en nackdel, vi tror därför att det inte ansågs som viktigt vid utvecklandet 

av IFRS 8. 

Majoriteten av företagen i enkäten anser sig inte ha blivit påverkade rent allmänt av IFRS 8. 

Samtidigt känner ändå 32,05 % att de har påverkats av standarden, detta trots att relativt få 

företag har ändrat sin segmentrapportering till följd av IFRS 8. Störst andel finner vi i Small 

Cap, där 40, 63 % av företagen anser sig ha påverkats av IFRS 8, och då framför allt i form av 

negativa följder. Det anser vi kan kopplas ihop med att de känner sig mer utsatta.  

Vår datainsamling tyder på att företag i Small Cap har drabbats mer av IFRS 8 på ett 

ofördelaktigt sätt än företag i Large Cap. Detta var något som IASB fick kritik om i ED 8, 

IASB:s svar var dock att det inte låg under deras ansvar. Vi inser dock att det kan vara svårt 

att tillgodose allas behov vid framtagandet av en ny standard.  

7.3 IASB:s förväntade fördelar med IFRS 8  

IASB:s mest huvudsakliga syfte med IFRS 8 var att användarna av de finansiella rapporterna 

skulle få en bättre bild av företaget. Om denna förväntning uppfyllts råder det skilda åsikter 

om hos företagen. För att verkligen få en klarhet i om detta skett måste en undersökning även 

ske bland användarna, exempelvis aktieägarorganisationer och analytiker, vilket inte är något 

som vi har möjlighet till i denna studie. Av de svar som ges i intervjuerna kan dock utläsas att 

fyra företag inte trodde att användarna av de finansiella rapporterna fått en bättre bild av 

företaget. Ett företag i Large Cap menar att informationen i segmentrapporteringen redan 
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innan funnits i årsredovisningen. Majoriteten av företagen tycker dock att mer transparens ger 

en ökad förståelse för bolaget, attraherar investerare samt förenklar för analytiker. 

Intervjuföretagen ansåg att basera den externa rapporteringen på den interna informationen 

ändå ger upphov till positiva konsekvenser, bland annat då det underlättar i arbetet och 

processen genom en gemensam rapporteringsstruktur. Vi anser att det är viktigt att ge ut 

information till analytiker och investerare. Gomez (2008) anser att transparens kan vara 

negativt eftersom kostnaderna för att analysera informationen blir höga. Detta kan leda till att 

endast ett fåtal nyckeltal granskas på grund av brist på tid och resurser. Företag kan då dölja 

viktiga upplysningar i stora kvantiteter av information. I sådana situationer märks det hur 

viktigt det är att standarder inte kräver att irrelevant information ska lämnas ut. Vi tror dock 

ändå inte att detta är något problem då olika intressenter är intresserade av olika sorters 

information. Detta leder till att de i förväg endast är intresserade av vissa nyckeltal och 

kommer att koncentrera sig på dessa. 

Av enkätföretagen i Small Cap trodde 25 % att användarna av de finansiella rapporterna fått 

en bättre bild av företaget genom införandet av IFRS 8. Trots detta hade endast 18,75 % av 

företagen förändrat sin sammansättning av segment. Av företagen i Mid Cap hade 30,43 % 

förändrat sin sammansättning av segment, medan endast 17,39 % trodde att det gett 

användarna av de finansiella rapporterna en bättre bild. I Large Cap hade 26,09 % förändrat 

sin sammansättning av segment, medan endast 4,3 % trodde att det gett användarna en bättre 

bild av företaget. Det tror vi kan visa på att företagen i Large Cap på grund av IFRS 8 varit 

tvungna att ändra sin rapportering, de tror dock inte att det gett upphov till förbättringar för 

användarna av de finansiella rapporterna. Vi tror att det kan bero på att de inte har samma 

behov som företagen i Small Cap. Då mindre och mer utsatta företag kan ha ett större behov 

av att tillgodose intressenterna, tror vi att de är mer mottagliga av att ge en bättre bild av 

företaget.  

Inget av de intervjuade företagen och enkätföretagen anser att införandet av IFRS 8 har lett till 

någon kostnadsbesparing, vilket var en av de förväntade fördelar som IASB trodde skulle ske. 

Det beror troligen mest på att de inte genomfört någon större förändring av rapporteringen 

eller sammansättningen av segment, endast 24,36 % av enkätföretagen förändrade sin 

segmentuppdelning vid övergången till IFRS 8. Många företag svarade att de redan innan 

införandet haft samma uppdelning av segmenten internt som externt. Detta visar på att IASB:s 

förväntade utfall av studien om att övergången skulle innebära en kostnadsbesparing inte har 

skett. Att det inte gjort så kan bero på att företagen inte har genomfört en kontroll av huruvida 
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en kostnadsbesparing infunnit sig, eller att den helt enkelt inte inträffat då en förändring av 

segmenten inte genomförts av majoriteten av företag.  

Ett företag svarade att införandet av en ny standard alltid innebär en omfattande genomgång 

och analys, även om det inte resulterar i några större förändringar. Detta kan vara 

kostnadskrävande för företagen anser vi, vilket kan göra att kostnadsbesparingen uteblir. Även 

om inte IFRS 8 ger upphov till en kostnadsbesparing, så kan det ändå ske indirekt genom 

konvergensen med US GAAP, då företagen i framtiden förhoppningsvis inte behöver upprätta 

ett flertal finansiella rapporter för de börser de är noterade på. Likaså Marton (2007) tror att 

en kostnadsbesparing på grund av konvergensen kan uppkomma på lång sikt, vilket även vi 

anser kan vara en tänkbar framtida effekt. 

En av de fördelar IASB såg med IFRS 8 var att vissa företag skulle rapportera fler segment. 

Detta har denna studie inte visat, däremot har bytet av standard lett till att vissa företag slagit 

ihop segmenten, medan andra har delat dem. Överlag har dock ingen förändring alls skett. 

PwC (2008) ansåg att IFRS 8 inte skulle leda till någon större förändring i sammansättningen 

av segment, däremot skulle fler företag omfattas av IFRS 8 i jämförelse med IAS 14. Detta 

kan mycket väl vara möjligt, men det är inget vi genomfört en undersökning av. 

7.4 Tolkningar av IFRS 8  

Alla företag i vår studie tillfrågades om de lämnade ut mer information än vad standarden 

kräver för att se i vilken utsträckning företagen implementerar standarden. Inget av 

intervjuföretagen ansåg sig lämna ut mer information. Svaren från enkäten visade dock på att 

företagen i Large Cap lämnade ut mer information, 34,78 %, i jämförelse med Small Cap där 

endast 12,5 % av företagen gjorde detsamma. Detta tycker vi visar på att företagen i Large 

Cap anser att just IFRS 8 inte ger någon bättre bild till användarna av de finansiella 

rapporterna, dock kan det även finnas andra krafter som gör att de ger ut ytterligare 

information än vad som krävs.  

Företagen efterfrågades även om de genomfört en förändring i deras interna kommunikation 

samt om det skett någon omstrukturering i företagets organisation efter införandet av IFRS 8. 

Frågorna ställdes eftersom ledningsperspektivet ger möjlighet för företaget att till viss del 

själva bestämma vilken information som ska lämnas i segmentrapporteringen genom 

strukturen på dess interna kommunikation och organisation. Inget av de intervjuade företagen 

har vare sig genomfört ändringar i den interna kommunikationen eller genomfört 

omstruktureringar i företagets organisation. Detta skiljer sig från företagen som svarat på 
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enkäten. Anledningen till detta kan vara att vi fått ett snett urval, eller att företag i just dessa 

branscher märkt av en mindre förändring.  

Enkäten visade att företagen i både Small Cap och Large Cap har genomfört förändringar i sin 

interna kommunikation. Detta kan ha naturliga orsaker, exempelvis förändrat affärsklimat 

eller expansion. Vi kan dock inte helt utesluta att det beror på införandet av IFRS 8, även om 

det bara är en ren upplysningsstandard. Vid frågan om det skett någon omstrukturering visade 

svaren på samma resultat med undantag från Mid Cap, som här visade på förändringar till 

skillnad från föregående fråga. Även här kan det ifrågasättas om förändringarna skett på 

grund utav IFRS 8. Två av företagen i Large Cap påpekar nämligen att deras 

omstruktureringar baseras på andra orsaker.  

7.5 IFRS och konvergensen mot US GAAP   

Intervjuföretagen ser regelverket IFRS som såväl något positivt som något negativt. De 

positiva lovordar den mer homogena redovisningen det leder till, vilket vi anser leder till 

större jämförbarhet mellan olika företag och därmed underlättar för analytiker. De negativa tar 

bland annat upp att många av IFRS-standarderna ger upphov till praktiska problem då de är 

svårtolkade. Vi tror att alla standarderna inte alltid är applicerbara på alla branscher vilket kan 

leda till missvisande redovisning. Detta grundar vi bland annat på att ett av intervjuföretagen 

ansåg att de inte kunde använda sig av IFRS 8 fullt ut då standarden inte fungerade med tanke 

på deras affärsidé. Företagen kan då känna att de måste följa en mall som de inte alltid passar 

in i, vilket kan försvåra för både dem och användarna av de finansiella rapporterna. Vi tror att 

IASB:s standarder förbättrar många företags redovisning, dock verkar de inte alltid lyckas 

med att möta företagens och användarnas behov. Vi inser att detta kan vara svårt, om inte 

omöjligt.  

Anledningen till övergången från IAS 14 till IFRS 8 var att IASB och FASB genom The 

Norwalk Agreement beslutade om ett konvergensprojekt. Företagen tillfrågades därför vad de 

ansåg om IFRS och konvergensen till US GAAP. Överlag uttryckte de intervjuade företagen 

få åsikter om konvergensen. Mid Cap-företaget IT och Mid Cap-företaget Industrier var dock 

positiva och ansåg att det leder till samstämmighet och underlättar jämförelser, vilket vi 

menar kan visa på att företagen eftersträvar en samstämmighet. Vi tror att företagen drar nytta 

av att analytiker och investerare får det lättare att analysera och prognostisera företagets 

redovisning. Det faktum att få åsikter om konvergensen lämnades kan tyda på att företagen 

inte är speciellt insatta i den internationella redovisningen. 
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Bland företagen i enkäten sågs konvergensen som såväl något positivt som något negativt. 

Majoriteten var positiva, vilket kan peka på att med en alltmer global marknad blir det 

viktigare för företagen att ha ett mer homogent redovisningssystem. Många företag anser dock 

att det bör ske en blandning av standarderna där IFRS och US GAAP möts halvvägs, då de 

oroar sig för att endast IFRS ska konvergeras mot att mer likna US GAAP. En del företag är 

kritiska mot konvergensen och menar att den lett till svårtolkade kompromisser, vilket gör att 

regelverket kan försämras. Åsikter framkom även om att konvergensen endast var 

kostnadsdrivande och inte gav någon förbättring av informationen. Detta visar att det finns 

delade åsikter om konvergensen. Här tror vi även att det kan vara viktigt att aktieägarna får 

föra fram sina åsikter. De kan även dra nytta av konvergensen då det förenklar jämförelser 

mellan olika marknader och företag.  
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8. SLUTSATS OCH FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

I detta avsnitt presenteras den slutsatsen som författarna genom studien kommit fram till.  

8.1 Slutsats 

Studiens resultat visar på att övergången från IAS 14 till IFRS 8 medfört att omkring 25 % av 

företagen genomfört en förändring i företagens sammansättning av segment och 

segmentsupplysningar. Vår slutsats är att detta beror på att de flesta företag redan vid IAS 14 

och RR 25 använde den segmentuppdelningen och segmentsupplysningar som ledningen tog 

del av, det ledde därför inte till någon större förändring. Företagen har således redan innan 

IFRS 8 lämnat ut den interna rapporteringen i de externa rapporterna. Av de företag som 

förändrat sin segmentsrapportering kunde utläsas av intervju- och enkätsvaren att ett flertal 

tagit bort sekundära segment, förändrat till geografisk indelning eller genomfört mindre 

förändringar i upplysningar. Även detta tyder på att ledningen redan tidigare tagit del av 

samma information som krävdes i IAS 14. 

Då övergången till IFRS 8 inte ledde till någon större förändring av företagens 

sammansättning av segment eller rapportering, anser vi att det tyder på att användarna överlag 

inte fick en bättre bild av företaget. Detta då redan tidigare externa finansiella rapporter verkar 

ha speglat den interna rapporteringen. Detta skilde sig dock åt mellan Small Cap, Mid Cap 

och Large Cap, då fler företag i Small Cap anser att användarna fått en bättre bild i jämförelse 

med företagen i Large Cap. Detta kan peka på att företagen i Large Cap i en större 

utsträckning känner att de inte påverkats positivt av IFRS 8. Det intervjuade företagen 

uttryckte dock att transparens är viktigt då det attraherar investerare och underlättar för 

analytiker. Det är också positivt med en gemensam rapportstruktur då det underlättar arbetet 

menar de. 

Inget av företagen i studien har upplevt någon kostnadsbesparing på grund av införandet av 

IFRS 8, vilket var en av de förväntade fördelar som IASB trodde skulle uppkomma i och med 

införandet av IFRS 8. Detta är en förändring som kanske uppkommer på lång sikt, det kan 

därmed ge upphov till en framtida kostnadsbesparing. Studien har därför kommit fram till att 

IASB:s förväntade fördelar med IFRS 8 har till stor del inte uppfyllts. Det beror på att 

företagen inte förändrat sammansättningen av segmenten i någon större utsträckning, vilket 

som tidigare nämnts kan visa på att företagen redan innan redovisade segmenten på ett sätt 

som speglade den interna rapporteringen. Vi kan även se att företagen tolkat standarden olika 
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vilket gör att det blir svårare för användare av finansiella rapporter att jämföra mellan 

företagen. Här är frågan om det varit bättre om IASB utformat standarden till att vara mindre 

öppen för tolkningar.  

Cirka en tiondel av företagen i Mid Cap och Large Cap anser att konkurrerande företag har 

större tillgång till känslig information efter införandet av IFRS 8, denna siffra är dock mycket 

högre i Small Cap. Då den andel företag i Small Cap som förändrat sin 

segmentsammansättning efter IFRS 8 är mindre, drar vi slutsatsen att dessa företag känner en 

oproportionerligt stor oro inför offentliggörandet av känslig information. Vår studie tyder 

därför på att företag i Small Cap har missgynnats eller känner sig mer utsatta på grund av 

IFRS 8 i jämförelse med företag i Large Cap.  

Övergången från IAS 14 till IFRS 8 har inte gett upphov till att företagen i någon större grad 

lämnar ut mer känslig information än tidigare. Detta anser vi är en följd av att övervägande 

del av företagen inte genomfört en förändring av segment och rapportering av upplysningar. 

Det är fler företag som påverkats av IFRS 8 än de företag som faktiskt genomfört en 

förändring i sin sammansättning av segment. Denna påverkan tar sig uttryck i en ökad oro att 

lämna ut känslig information som kan avslöja till exempel rörelsemarginaler och 

täckningsbidrag. Företag känner även att IFRS 8 ger en ökad blottläggning av kunderna. Då 

kunderna många gånger utgör företagets primära intressenter, kan det ge incitament till att inte 

följa standarden fullt ut för att skydda dessa. Det kan även ge upphov till kostnader då 

implementeringen av en ny standard alltid kräver analyser och diskussioner om företaget, 

oavsett om en förändring sker eller ej. Vissa företag hade istället vänt informationskravet till 

sin fördel genom att mer öppna och lättförståeliga finansiella rapporter. 

Konvergensen mellan IFRS och US GAAP ses i allmänhet som något positivt bland 

företagen. Det finns dock en oro över att endast IFRS förändras för att likna US GAAP. Vissa 

företag är kritiska till konvergensen och menar att den leder till för komplicerade och 

svårtolkade standarder. Genom en alltmer global marknad är det dock viktigt att ha mer 

enhetliga redovisningsregelverk. 

Studien har kommit fram till att målet med IFRS 8 till stor del uppnåtts samt inte uppfyllt alla 

förväntningar som IASB hade vid införandet av standarden. Införandet av IFRS 8 har dock 

lett till en ökad konvergens med US GAAP, vilket uppfyllde ett av IASB:s och FASB:s mål 

med bytet av standard.  
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8.2 Förslag till vidare forskning  

Vidare framgick det av vissa svar från intervjuer och enkäter att det kan finnas incitament 

bland somliga företag att inte redovisa korrekt information i de finansiella rapporterna för att 

försöka kringgå regelverket i IFRS 8. Detta styrdes av både kunder och konkurrenter. För att 

motverka detta krävs påtryckningar från tillsynsorgan att följa regelverket. Då ämnet är för 

omfattande att undersöka i denna studie, anser vi att det skulle vara relevant att undersöka i en 

egen studie. Detta blir därför ett förslag till vidare forskning. 

En undersökning från användarnas perspektiv om de anser sig fått en bättre insyn i företaget 

vore även intressant att se. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Intervjufrågor  

IFRS 8 – Rörelsesegment är en relativt ny redovisningsstandard som infördes 2009, och 

ersatte därmed den tidigare redovisningsstandarden IAS 14 – Segmentrapportering för att 

uppnå konvergens mot den amerikanska standarden US GAAP samt ge användarna av de 

finansiella rapporterna en bättre bild av företaget och de beslut som fattas. Detta kan ha 

medfört förändringar i uppdelningen av segment samt den information som ska lämnas i de 

finansiella rapporterna. Segmentrapporteringen ska numera följa den interna rapportering som 

lämnas till företagets ”högsta verkställande beslutsfattare”.  

Var vänlig och svara så utförligt som möjligt.  

1. Vad är Er befattning på företaget samt främsta arbetsuppgifter?  

Övergången från IAS 14 till IFRS 8  

2. Innebar övergången från IAS 14 till IFRS 8 någon förändring i sammansättning av 

segment för Ert företag? 

– Om ja, vilka? Om nej, varför inte? 

3. Innebar övergången från IAS 14 till IFRS 8 någon förändring i upplysningar i 

segmenten för Ert företag?  

4. Har Ert företag segment som inte behöver rapporteras på grund av att de ej uppfyller 

storlekskravet? Om ja, vilka? Om nej, varför inte? 

5. Har ni märkt av någon annan skillnad utöver ovan nämnda områden efter övergången 

till 

IFRS 8? Om ja, i så fall vilken? 

6. Hur ser Era rutiner ut vid identifiering av segment samt rapportering av upplysningar 

med 

redovisningsstandarden IFRS 8? 

7. Vem/vilka i Ert företag är ”högste verkställande beslutsfattare”? 

8. Informationen som lämnas till ”högste verkställande beslutsfattare” är även den som 

ska lämnas i segmentrapporteringen. Vilka kriterier använde Ni för att avgöra 

vem/vilka som har den befattningen i Ert företag? 
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Konkurrensfrågor  

9. Hur viktigt är det för Er att gentemot Era konkurrenter i Er segmentrapportering inte 

lämna vad som anses som känslig information? 

10. Vad anser Ni vara känslig information i Er segmentrapportering? 

11. Övergången till att basera den externa rapporteringen på den interna är en del av IFRS 

8. Ser Ni några negativa konsekvenser och risker med att lämna ut intern information i 

de externa rapporterna? 

12. Ser Ni några positiva konsekvenser med att lämna ut intern information i de externa 

rapporterna? 

13. Med ökade krav på öppenhet och upplysningar om företagen, kan det finnas 

incitament att kringgå regler i IFRS 8. Tror Ni att det finns incitament för detta, och i 

så fall på vilket sätt kan företag försöka komma runt regler kring 

segmentrapportering? 

Allmänna frågor  

14. Ett skäl till att införa IFRS 8 var att göra det billigare för företagen att upprätta sina 

finansiella rapporter. Detta då den nya segmentuppdelningen och de upplysningar som 

krävs redan finns framtagna till företagets högsta verkställande beslutsfattare. Har Ni 

märkt av denna kostnadsbesparing? Om ja, i vilken utsträckning? 

15. Vem är det som bestämmer vad som är ”rimlig kostnad” för att ta fram information? 

16. Ett syfte med IFRS 8 var att ge rapportanvändarna en bättre bild av företaget. Anser 

Ni att det fanns ett sådant behov om Ert företag? Om ja, har användarna av de 

finansiella rapporterna fått en bättre bild? 

17. Enligt IFRS 8 ska företaget även lämna ut information som inte faller inom segments 

gränsvärden om ledningen anser att informationen kan vara viktig för användarna av 

de finansiella rapporterna (IFRS 8 p.13). Ger Ni ut mer information än vad som krävs 

enligt segmentens gränsvärden? 

18. Anser Ni att det är viktigt med informationsutlämning till användarna, och i så fall 

varför? 

19. Vad tycker Ni om IFRS 8 och konvergensen till US GAAP? 

20. Då Ni har tidigare tillämpade IAS 14 och nu tillämpar IFRS 8, vilken 

redovisningsstandard föredrar Ni? 

21. Till dem som förtidstillämpade. Varför valde Ni att tillämpa redovisningsstandarden 

IFRS 8 i förtid? Vilka effekter/konsekvenser, om några, har ni märkt av detta?  
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– Positiva eller negativa? 

22. Hur ställer Ni Er till regelverket IFRS? 

23. Har Ni genomfört en förändring i företagets hierarki och kommunikationen 

däremellan efter införandet av IFRS 8? 

24. Har det skett någon omstrukturering i företagets organisation efter införandet av 

IFRS 8? 

25. Är det något Ni skulle vilja förbättra i IFRS 8? 

26. Har Ni något övrigt att tillägga? 
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Bilaga 2. Svar intervjuer 

Sammanfattning av mailintervjun med Small Cap-företaget Finans 

Svaren på intervjun inkom den 8 mars 2011. Intervjun har genomförts med företagets CFO, 

som är ansvarig för ekonomi- och finansavdelningen.  

Övergången från IAS 14 till IFRS 8 innebar ingen förändring i sammansättningen av segment 

för företaget. Upplysningarna som ges i segmentrapporteringen har däremot ändrats till viss 

del. Nu redovisas informationen mer detaljerat för att det ska vara likställt med de rapporter 

som ledningen och styrelsen tar del av. Företaget använder dock inga speciella rutiner vad 

gäller själva identifieringen av segment.  

Företaget har inga segment som är så pass små att de inte behöver redovisas, däremot 

redovisar de inte samtliga tillgångar och skulder för alla segmenten. Anledningen till detta är 

att de inte har den uppdelningen i företagets redovisningssystem och det skulle innebära 

alldeles för stor osäkerhet att fördela dem.  

Företaget anser att det inte finns någon känslig information att skydda gentemot konkurrenter, 

däremot lämnar de inte ut några prognoser för framtiden. De ser inga negativa konsekvenser 

med att lämna ut intern information externt, däremot ser företaget en positiv konsekvens i att 

läsaren av de finansiella rapporterna kan få en ökad förståelse. De anser att det är viktigt med 

informationsutlämning just för att användarna ska få en ökad förståelse för bolaget och för att 

kunna locka investerare till bolaget. De ger däremot inte ut mer information än vad som krävs. 

Företaget anser att det fanns ett behov för användarna av finansiella rapporter att få en bättre 

bild av företaget och de tror att detta behov har uppfyllts efter införandet av IFRS 8. Det är 

dock svårt att vara säker då ingen återkoppling har getts till företaget.  

Företaget följer de standarder som antas men de har alltid en löpande dialog med företagets 

revisorer om vad som omfattar dem och hur mycket information de ska lämna ut. Angående 

reglerna i standarden så tror de inte att det finns några incitament att kringgå reglerna. De 

anser att det inte är någon större skillnad mellan IAS 14 och IFRS 8 och har inget som de 

skulle vilja förbättra med IFRS 8.  

Vidare har de inte märkt av någon kostnadsbesparing efter införandet av IFRS 8 eftersom de 

inte har behövt ändra sin rapportering, det är i princip samma information som lämnas. 

Angående vem som bestämmer vad en rimlig kostnad är för att ta fram information så 

bestäms det över deras huvuden. Företagets högste verkställande beslutsfattare är VD för 
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beslut angående löpande förvaltningen och styrelsen angående övriga beslut. Den 

rapporteringsformen har växt fram utifrån en dialog mellan VD och styrelsen.  

Angående regelverket IFRS i stort så anser de att vissa bestämmelser är motiverade medan 

andra känns mer som en där nyttan är svår att se. Företaget har inte genomfört någon 

förändring i hierarkin eller den interna kommunikationen efter införandet av IFRS 8. De har 

inte heller gjort någon omstrukturering i bolaget.  

Sammanfattning av mailintervjun med Small Cap-företaget Sällanköpsvaror 

Svaren på intervjun inkom den 23 mars 2011. Intervjun genomfördes med företagets Financial 

Controller.  

Företagets segment är baserade på de länder där de är verksamma eftersom ledningen mäter 

resultat per land och varje land är en relativt autonom enhet. Verksamheten är okomplicerad 

och därmed även segmentrapporteringen. Övergången från IAS 14 till IFRS 8 innebar en viss 

förändring i sammansättningen av företagets segment. Förut skedde en rapportering per 

region, vilket nu är ersatt av en rapportering per land. Företaget har annonsförsäljning online 

men detta segment är mindre än det storlekskrav som finns och de behöver därför inte 

rapportera det enligt IFRS 8. De har inte märkt av någon annan skillnad efter införandet av 

IFRS 8. Då de bara har en inkomstkälla, annonser, så behövs det inga speciella rutiner för att 

identifiera och rapportera segmenten anser respondenten.  

Företaget anser inte att det är så viktigt att inte lämna ut känslig information gentemot 

konkurrenter och att den känsliga information som finns i huvudsak utgör företagets 

rörelsemarginal. Företaget ser inga negativa konsekvenser med att lämna ut intern information 

externt. De positiva konsekvenserna är ökad transparens gentemot analytiker och att det 

förenklar för CEO och CFO som nu endast behöver följa en uppsättning siffror. Företaget 

anser att det fanns ett behov för användarna att få en bättre bild av företaget och att de fått det 

efter införandet av IFRS 8. Enligt respondenten är det viktigt för företaget att lämna ut 

information eftersom ökad transparens förenklar för analytiker och andra intressenter. 

Företaget ger dock inte ut mer information än vad som krävs enligt segmentets gränsvärden.  

Övergången till IFRS 8 har inte inneburit någon kostnadsbesparing för företaget. Angående 

vem som bestämmer vad en rimlig kostnad är så har det inte varit något problem för företaget 

utan här för de en diskussion med företagets revisorer. Företagets högsta verkställande 

beslutsfattare är CEO och CFO.  
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De föredrar IFRS 8 framför IAS 14. Företaget har inte genomfört någon förändring av 

hierarkin eller kommunikationsvägarna efter införandet av IFRS 8. De har heller inte 

genomfört någon omstrukturering i företaget. Företaget ställer sig positiva till regelverket 

IFRS i stort och har inget som de skulle vilja förbättra med IFRS 8.  

Sammanfattning av telefonintervju med Mid Cap-företaget IT 

Intervjun genomfördes den 9 mars 2011 klockan 17.00-17.30 med företagets CFO. 

Respondenten har haft befattningen CFO i företaget sedan årsskiftet 2010 - 2011.  

Av intervjun framgår det att företaget inför första kvartalsrapporten 2011 funderar på att 

genomföra en förändring av företagets segment. Denna förändring sker mer på grund utav att 

företaget expanderar och mindre på grund utav IFRS 8. Någon förändring i upplysningar har 

ännu inte skett men respondenten anser det troligt att det kommer att ske. Eftersom 

respondenten inte var verksam i företaget vid införandet av IFRS 8 år 2009, kunde 

respondenten inte redogöra för vilka specifika förändringar som det medförde.  

Vid arbetsgången för framtagande av företagets segment är den rapporterade storleken viktig 

anser företaget. Med alltför små segment på exempelvis nya landsregioner blir företaget 

tvunget att redovisa i princip hela affärstransaktioner om det endast sker ett fåtal 

affärstransaktioner. Då blir blottläggningen alltför stor och känslig information kan komma ut 

berättar respondenten. Företaget har segment som enligt IFRS 8 ej uppnår gränsvärdet för att 

behöva redovisas. Samtidigt har företaget ett stort segment för hela Europa som innefattar 

större delen av intäkterna, vilket gör att de behöver bryta ner segmentet i flera delar.  

Respondenten anser att den mest märkbara skillnad de märkt av efter införandet av IFRS 8 är 

att företaget blottlägger sig mer. Detta sker bland annat då ett segment innehåller en eller ett 

fåtal affärstransaktioner/avtal vilket gör att de riskerar att ge ut mer information om vilka 

affärer de fått och detaljer om dessa än de kanske vill.  

Det är viktigt för företaget att gentemot konkurrenter inte lämna ut känslig information, 

emellertid är det mer känsligt gentemot kunderna då dessa inte alltid godkänner att företaget 

går ut med viss information. Företaget vill gärna göra en pressrelease när de genomfört en 

transaktion men kunderna sätter oftast stopp för detta. Kundernas uppfattning av känslighet 

styr mycket mer vad som rapporteras än utsattheten mot konkurrenterna. Respondenten tror 

inte heller att konkurrenterna gör någon granskning av företags årsredovisningar, utan de får 

antagligen tag på information på annat sätt.  
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Enligt respondenten ser företaget förutom kundernas åsikter inte några negativa konsekvenser 

med att lämna ut intern information. Ur bolagets synpunkt ser de inte några positiva effekter 

heller, dock är det naturligtvis bra från ett aktieägarperspektiv att redovisa så mycket 

information som möjligt. De anser likafullt inte att användarna av företagets finansiella 

rapporter efterfrågar en bättre bild av företaget. Detta baserar de på möten med 

aktiespararföreningar. Däremot tror respondenten att användarna har fått en bättre bild av 

företaget efter införandet av IFRS 8. Företaget anser att det är viktigt att lämna ut information 

och att det måste finnas utomstående krafter som ställer krav på företagen eftersom de oftast 

inte vill rapportera så mycket externt. Aktieägarna måste tala om vilken sorts information de 

vill ha. Däremot lämnar de inte ut någon ytterligare frivillig information utöver vad som 

behövs. Respondenten anser att det finns incitament till att kringgå reglerna i IFRS 8 i form av 

påtryckningar från kunder som inte vill att information kring affärstransaktioner såsom till 

exempel upphandlingar rapporteras.  

Företaget har inte märkt av några kostnadsbesparingar i och med införandet av IFRS 8. Vad 

gäller rimlig kostnad för att ta fram information för rapportering så anser respondenten att om 

rapporteringen enbart är till för att rapporteras externt så är under 10 000 kr en rimlig kostnad. 

Har företaget inte användning av informationen internt så är den rimliga kostnaden ytterst låg. 

Befattningen högste verkställande beslutsfattare innehas av företagets VD. Detta blev ett 

naturligt val eftersom VD:n tidigare varit CFO i företaget och är väldigt involverad i den 

finansiella rapporteringen.  

Konvergensen mot US GAAP är mycket bra anser företaget, eftersom det behövs en mer 

enhetlig rapportering vid internationella börsmarknader. Det är svårt att värdera IAS 14 

framför IFRS 8 men det troliga är att IFRS 8 är bättre än IAS 14. Vad gäller själva regelverket 

IFRS så är det mycket positivt och det är bättre nu än det var förut. Respondenten anser dock 

att det kostar betydligt mer att sköta redovisningen nu än tidigare.  

Företaget har inte genomfört någon omstrukturering eller ändring i hierarkin eller i den 

interna kommunikationen efter införandet av IFRS 8. Respondenten anser sig kunna IFRS 8 

för dåligt för att säga om något behöver förändras i standarden. Däremot anser respondenten 

som privatperson att det är bra att det är mer enhetligt och mer lika i hela världen och att det 

är bra med informationen. Ur företagets ögon är det dock inte så bra med för mycket sådant 

eftersom rapporteringen kräver mycket mer resurser nu än förut.  
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Sammanfattning av telefonintervju med Mid Cap-företaget Industrier 

Intervju genomfördes via telefon den 16 mars 2011 klockan 08.00-08.30 med företagets 

koncerncontroller. Respondenten arbetar med att kvalitetssäkra den finansiella informationen 

från dotterbolagen och sammanställer rapporter till ledningen och styrelsen.  

Övergången från IAS 14 till IFRS 8 innebar ingen direkt förändring i sammansättningen av 

segment för företaget. De hade sedan tidigare tre segment, klassificerade utifrån företagets tre 

produktgrupper. Det var även den information som de sammanställde till styrelsen sedan 

tidigare och inga kompletteringar har krävts. Förut hade de även sekundärsegment som var 

geografiskt indelade, den indelningen har de nu tagit bort eftersom företaget inte behöver 

redovisa det längre. De har heller inga segment som är så pass små att de inte behöver 

redovisas utan allt i deras verksamhet kan hänföras till samtliga affärsområden. Företaget har 

inte märkt av någon annan skillnad efter införandet av IFRS 8 utöver det som nämnts. Deras 

rutiner vid identifiering av segment sker efter vilken sorts produkt det är samt dess 

produktområde. I framtiden kan det dock vid nya produktområden bli aktuellt att ta ställning 

till fler segment.  

Företaget anser att det är rätt viktigt att i segmentrapporteringen inte lämna ut vad som anses 

vara känslig information gentemot konkurrenterna. De vill helst inte lämna ut detaljerad 

finansiell information som till exempel produkternas täckningsbidrag, försäljning på olika 

marknader och så vidare. Många av deras konkurrenter är inte börsnoterade vilket innebär att 

de inte har samma informationskrav. Respondenten anser därför att företaget lämnar ut 

information men får ingen information från sina konkurrenter. Detta då konkurrenterna många 

gånger befinner sig i länder där de inte ens behöver lämna ut uppgifter om till exempel 

omsättningen.  

De negativa konsekvenserna av att basera den externa rapporteringen på den interna som de 

ser det handlar mycket om marginalerna. Att lämna ut information där konkurrenter direkt 

eller indirekt kan räkna ut vilka marginaler de har anser respondenten vara mycket känslig 

information och det gör att de är mycket sparsamma med den sortens information. Skulle de 

bli tvungna att redovisa mer specifik information än idag skulle det kunna bli stora negativa 

konsekvenser, speciellt då inte samma krav finns på konkurrenterna. För bolagets del ser de 

inga direkta positiva effekter med att lämna ut intern information. De positiva konsekvenserna 

är istället för marknaden och de som är intresserade av att köpa aktierna, så att de kan göra 

egna kalkyler och prognoser på hur företagets framtid ser ut. Företaget har många gånger fått 
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beröm av aktiespararföreningar för sin finansiella rapportering och att den information de sökt 

om företaget varit lätt att få fram. De anser därför inte att det fanns ett behov av att ge 

användarna en bättre bild av företaget. Därvid tror de inte heller att användarna har fått en 

bättre bild av företaget efter införandet av IFRS 8. De har inte lämnat ut någon ytterligare 

frivillig information utöver vad standarden kräver.  

Respondenten tror att det kan finnas incitament för att försöka kringgå reglerna. Om företaget 

tycker att det är alldeles för känslig information som lämnas till högste verkställande 

beslutsfattaren så kan det finnas incitament att låta bli att rapportera allt. Respondenten anser 

att det finns möjlighet att kringgå regelverket om man skulle vilja det. Företaget tycker dock 

att det är viktigt att lämna ut information så att användarna får en bild av hur det går för dem 

men de vill inte lämna ut så pass mycket information att det blir skadligt för företaget.  

Företaget har inte märkt av någon kostnadsbesparing i samband med införandet av IFRS 8. 

Ytterst är det styrelsen som avgör vad en rimlig kostnad att ta fram information är då det är de 

som avger de externa rapporterna, även om det rent praktiskt kan vara VD:n.  

Befattningen högste verkställande beslutsfattare innehas av företagets VD, styrelse och 

affärsområdesledningar. Detta har bestämts utifrån att det är de som är mottagarna av den 

sammanställda finansiella information samt att det är dem som drar slutsatser från den 

information som framförs.  

Själva grundidén med IFRS och att få en samstämmighet i rapporterna anser respondenten 

vara lovvärd. Detta eftersom det underlättar för alla vid pennigtransaktioner över gränserna 

om rapporteringen är något sånär homogen. Så själva grundtanken är berömlig. Som det är 

just nu är det ingen större skillnad för bolaget vad gäller IAS 14 och IFRS 8 men om 

verkställande beslutsfattaren skulle vilja ha mer detaljerad information än vad de får idag så 

skulle det kunna bli problem. Då blir det en svår balansgång anser respondenten. Med IFRS i 

stort är själva grundtanken lovvärd men vissa av standarderna är onödigt krångliga. Även om 

användaren är redovisningskunnig så kan det vara svårt att ta till sig all information som 

måste redovisas. Företaget har inte genomfört någon omstrukturering eller ändring i hierarkin 

eller den interna kommunikationen efter införandet av IFRS 8. Respondenten kan inte komma 

på något som skulle kunna förbättras med IFRS 8.  

Sammanfattning av mailintervjun med Large Cap-företaget Finans 

Den 22 mars 2011 inkom svaren på mailintervjun. Intervjun gjordes med företagets 

ekonomidirektör.  
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Företaget tillämpade aldrig IAS 14. Motiveringen till detta var att de ville ge en rättvisande 

bild av verksamheten och det skulle inte nås genom att följa IAS 14. Det beror delvis på att 

segmentsredovisningen enligt IAS 14 innebar att det inte lämnas ut samma information om 

koncernföretag som intresseföretag. En summering i noterna som enbart visar upp 

koncernföretagen, till exempel avseende omsättning, speglar därmed inte företagets 

möjligheter och risker. I det sammanhanget anser de att en redovisning av segment skulle vara 

vilseledande. Företaget har dock börjat använda utvalda delar av IFRS 8. En komplett 

tillämpning av standarden skulle leda till missvisande finansiella rapporter, därför anser de att 

det är nödvändigt att avvika från rekommendationen.  

Företaget har enligt respondenten inte behövt genomföra någon direkt förändring av 

upplysningarna i segmenten. Övergången till IFRS 8 gjorde att de behövde göra en ny 

sammanställning av informationen, dock var informationen redan framtagen i annat format 

och på annat håll. De har inga segment som på grund av storlekskravet inte behövde 

rapporteras. Vad gäller identifieringen av segment så följer de upp det som definieras som 

kassagenererande enheter. På frågan om hur viktigt det är att inte lämna ut känslig information 

svarar de att de har som mål att informationen ska vara öppen, snabb, korrekt kontinuerlig och 

av högsta kvalitet och att det därför inte är någon större fråga för dem. De ser varken några 

negativa eller positiva konsekvenser med att lämna ut intern information i de externa 

rapporterna. Företaget har inte heller märkt av någon kostnadsbesparing efter införandet av 

IFRS 8. De anser inte att användarna har fått en bättre bild av företaget efter införandet av 

IFRS 8 eftersom de redan lämnade ut den informationen men de anser att det är viktigt att 

lämna ut information till användarna. Företaget lämnar ut ytterligare information som faller 

utanför segmentets gränsvärden. Detta med tanke på företagets affärsidé och att informationen 

ska vara öppen, korrekt, kontinuerlig och snabb. Högste verkställande beslutsfattaren i 

företaget är VD och styrelsen. Det användes inga speciella kriterier för att bestämma vem som 

skulle inneha befattningen, utan företaget ser det som en självklarhet.  

Företaget föredrar IFRS 8 framför IAS 14 med tanke på att de aldrig tillämpade IAS 14. 

Angående hur de ställer sig till IFRS som regelverk så anser de att det tar upp mycket mer 

resurser att följa de nya standarderna. Företagets grundläggande principiella syn på 

redovisning stämmer dock väl överens med den som ligger till grund för IFRS. Vidare anser 

de att det finns en rad IFRS-regler som skapar problem för de redovisande företagen. I 

företagets årsredovisning 2007 skriver de att i och med införandet av IFRS regler kan det bli 

lättare att “laborera” med redovisningen och därmed ge en missvisande och felaktig bild. Det 
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nya regelverket kan inte leva upp till kravet på tydlighet, tillförlitlighet och intellektuell 

konsekvens. Företaget har tidigare riktat skarp kritik mot IFRS. De ställer sig dock bakom 

IFRS grundläggande principer om en relevant och tillförlitlig redovisning, även om företaget 

anser att regelverket inte alltid når upp till detta  

Företaget har inte genomfört någon förändring i hierarkin, kommunikationsvägarna eller 

genomfört någon omstrukturering efter införandet av IFRS 8. Det är nu inte möjligt att 

tillämpa hela IFRS 8 för företaget. Detta för att företaget har valt att inte lämna 

koncerngemensam information om produkter och tjänster samt geografiska områden. 

Företagets verksamhet styrs och rapporteras utifrån de innehav som finns i deras portfölj och 

därmed blir information avseende geografi och bransch ointressant i den interna styrningen 

och rapporteringen.  

Sammanfattning av mailintervjun med Large Cap-företaget IT 

Svaren på intervjun inkom den 10 mars 2011. Intervjun genomfördes med Director of Group 

Accounting and Taxation. Respondenten är ansvarig för den externa koncernrapporteringen.  

I praktiken innebar övergången från IAS 14 till IFRS 8 ingen förändring i sammansättningen 

av segment för företaget enligt respondenten. De märkte inte heller av någon förändring i 

upplysningarna. Företaget har inga segment som inte behöver rapporteras på grund av 

storlekskravet utan de segment de har för 2011 motsvarar rapporteringen till högsta ledningen. 

Företagets rutiner vid identifiering av segment samt rapportering av upplysningar sker genom 

en intern diskussion vilken följs av en uppföljning tillsammans med de externa revisorerna.  

Företaget anser att det är viktigt att inte lämna ut känslig information gentemot konkurrenter. 

Känslig information kan enligt respondenten exempelvis vara upplysningar om intäkter från 

de största kunderna. De negativa konsekvenserna med att lämna intern information i de 

externa rapporterna för företaget är att det kan uppstå diskussioner om huruvida en uppgift 

skall eller bör lämnas. Positiva konsekvenser är att en gemensam rapporteringsstruktur 

underlättar arbetet och processen. Företaget anser inte att användarna av de finansiella 

rapporterna behövde få en bättre bild av företaget och att de inte heller fått detta då även den 

tidigare rapporteringen motsvarade IFRS 8. På frågan om de ger ut någon mer information än 

vad som krävs enligt segmentens gränsvärden svarar de att i texten i årsredovisningen så 

kommenteras det noggrannare vad som hänt inom segmenten och var.  

Företaget har inte märkt av någon kostnadsbesparing i samband med införandet av IFRS 8. 

Den som bestämmer vad som är en rimlig kostnad för att ta fram information i företaget är 
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CFO tillsammans med sina direkt underställda. Företagets högste verkställande beslutsfattare 

är ledningsgruppen och detta bestämdes genom att de tittade på vem som fattar besluten över 

verksamheten och hur och var de är verksamma.  

Enligt respondenten föredras IFRS 8 framför IAS 14 av företaget. Angående regelverket IFRS 

i stort anser de att alla kraven inte alltid är logiska. De har inte genomfört någon förändring i 

företagets hierarki eller kommunikation efter införandet av IFRS 8. Däremot har de genomfört 

omstruktureringar men det är inte på grund av IFRS.  
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Bilaga 3. Enkätfrågor  

IFRS 8 – Rörelsesegment är en relativt ny redovisningsstandard som infördes 2009, och 

ersatte därmed den tidigare redovisningsstandarden IAS 14 – Segmentrapportering för 

att uppnå konvergens mot den amerikanska standarden US GAAP. IASB ville även ge 

användarna av de finansiella rapporterna en bättre bild av företaget och de beslut som 

fattas av ledningen. Detta kan ha medfört förändringar i uppdelningen av segment samt den 

information som ska lämnas i de finansiella rapporterna. Segmentrapporteringen ska numera 

följa den interna rapportering som lämnas till företagets ”högsta verkställande beslutsfattare”. 

Vår uppsats kommer att undersöka vad företagen anser om den nya standarden och om 

det förväntade resultatet av IFRS 8 har uppfyllts. Vi anser att det är viktigt att utföra en 

undersökning något år efter att en standard har införts och hoppas att Ni vill bidra med Era 

erfarenheter och åsikter. 

Enkätens svar kommer att behandlas anonymt, vilket gör att namnet på Ert företag inte 

kommer att framgå av uppsatsen. 

Vi är tacksamma för den hjälp Ni kan bidra med samt ett snabbt svar! 

Tack på förhand. 

Med vänlig hälsning 

Camilla Haraldsson 

Ulrika Hollmer 

 

1. Namn på Ert företag (företagets namn kommer inte att framgå av uppsatsen, informationen 

används endast i syfte att placera svaret i Small Cap, Mid Cap, eller Large Cap): …………….  

2. Vad är Er befattning i företaget? ………………..  

3. Gjorde Ni kostnadsbesparingar på grund av övergången från IAS 14 till IFRS 8?  

1. Ja  2. Nej  3. Ingen uppfattning  

4. Hur förändrade Ni sammansättningen av segment på grund av övergången från IAS 14 till 

IFRS 8? ………………  

5. Tror Ni att användarna av rapporterna fick en bättre inblick i Ert företag på grund av IFRS 

8?  

1. Ja  2. Nej  3. Ingen uppfattning  
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6. Anser Ni att konkurrerande företag har större tillgång till känslig information efter 

införandet av IFRS 8?  

1. Ja  2. Nej  3. Ingen uppfattning  

7. Anser Ni att det finns andra intressenter att ta hänsyn till vid utelämnandet av känslig 

information? …………………….  

8. Anser Ni att Ni lämnat ut mer känslig information efter införandet av IFRS 8?  

1. Ja  2. Nej  3. Ingen uppfattning  

9. Ger Ni ut frivillig segmentsinformation utöver det IFRS 8 kräver?  

1. Ja  2. Nej  3. Ingen uppfattning  

10 a. Har Ni påverkats av IFRS 8?  

1. Ja  2. Nej  3. Ingen uppfattning  

10 b. Om Ni svarade ja på fråga 10 a, på vilket sätt har Ni påverkats av IFRS 8? …………….  

11. Har Ni genomfört en förändring i företagets interna kommunikation efter införandet av 

IFRS 8?  

1. Ja  2. Nej  3. Ingen uppfattning  

12. Har det skett någon omstrukturering i företagets organisation efter införandet av IFRS 8?  

1. Ja  2. Nej  3. Ingen uppfattning  

13. Det sker ett ständigt arbete för att få IFRS och US GAAP att närma sig varandra. Vad 

anser Ni om konvergensen mellan IFRS och US GAAP? .....................  

14. Finns det något mer Ni vill tillägga? …………… 
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