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Sammanfattning 

Titel: Finansiella och icke-finansiella målsättningar - En kvantitativ studie av börsnoterade 
företags målsättningar i årsredovisningar. 
Författare: Fanny Gustavsson och Ellen Pettersson 
Handledare: Ogi Chun 

I årsredovisningar kan företag frivilligt ge ut information utöver det som krävs av regler, 
principer och praxis. En vanlig typ av sådan frivillig information är målsättningar av olika 
slag. Men varför olika företag väljer att presentera olika antal målsättningar finns det dock 
inget tydligt svar på. I tidigare forskning har främst finansiella mål studerats, men då dagens 
informationssamhälle inte bara fokuserar på finansiella resultat finns en stor del övriga mål 
som företags intressenter kan komma att efterfråga. Syftet med denna studie är att förklara hur 
många och vilka målsättningar som börsnoterade företag väljer att redovisa samt förklara 
vilka samband som föreligger mellan antal målsättningar och variablerna: företagsstorlek, 
lönsamhet, skuldsättningsgrad, Tobins q och bransch.  

Denna studie är utförd genom en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. Data samlades in 
från årsredovisningar genom en kvantitativ innehållsanalys. För att mäta sambanden mellan 
studiens beroende och oberoende variabler utfördes regressions- och korrelationsanalyser. 
Resultatet visade att 94 % av företagen redovisade någon målsättning, 88 % redovisade 
finansiella mål och 66 % icke-finansiella mål. Medelantalet för finansiella mål respektive 
icke-finansiella var 3 per företag. Antal totala målsättningar uppvisade ett positivt samband 
med företagsstorlek och lönsamhet. För finansiella målsättningar fanns ett positivt samband 
med skuldsättningsgrad medan icke-finansiella målsättningar inte uppvisade något signifikant 
samband med någon av variablerna. Även skillnader mellan olika branscher uppvisades, där 
konsumentvaror hade högst medelvärden, medan energi hade lägst. Dessa förhållanden gällde 
för målsättningar totalt samt uppdelat på finansiella och icke-finansiella. 

Nyckelord: målsättningar, finansiella mål, icke-finansiella mål, frivillig information, 
årsredovisningar.  

 
     



  
 

Abstract 
Title: Financial and non-financial targets - A quantitative study of listed companies’ targets in 
annual reports. 
Authors: Fanny Gustavsson and Ellen Pettersson 
Supervisor: Ogi Chun 

In annual reports, companies can voluntarily disclose information that go beyond what rules, 
guidelines and praxis require. One kind of voluntary disclosure that is commonly occurring is 
different targets. But there is no distinct explanation to why different companies disclose 
different number of targets. The subject of earlier studies has mainly been financial targets, 
but in today’s information society financial results isn’t the only focus. Therefore, 
stakeholders may also be demanding non-financial information and targets. The aim of this 
study is to explain the number of and which targets listed companies choose to disclose. The 
aim is also to explain if the number of targets correlates with the variables: company size, 
profitability, leverage, Tobin’s q and industry.  

This study was executed through a quantitative method with a deductive approach. Data was 
collected from annual reports using a quantitative content analysis. To measure the correlation 
between the study’s dependent and independent variables, both regression and correlation 
analysis were performed. The result showed that 94 % of the companies disclosed some kind 
of target, 88 % disclosed financial targets and 66 % non-financial targets. The average 
number of financial targets was three per company, likewise for the non-financial targets. The 
number of targets in total proved to be positively correlated with company size and 
profitability. The financial targets proved to be positively correlated with leverage, while the 
non-financial targets didn’t show any significant correlation with any of the variables. 
Differences between industries were also shown, where consumer goods had the highest mean 
values, while energy had the lowest. These conditions did apply for the number of targets in 
total, financial targets and non-financial targets.      

Key words: targets, financial targets, non-financial targets, voluntary disclosure, annual 
reports.  
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1.  Inledning  
Kapitlet inleds med att presentera bakgrundsinformation om företag och deras 
informationsgivning, för att sedan leda in till problembakgrunden som berör information 
företag redovisar frivilligt och deras målsättningar. Därefter formuleras problemet som 
studien bygger på, vilket utmynnar i två frågeställningar. Kapitlet avslutas till sist med ett 
kortfattat syfte och en disposition över studiens kapitel. 

 

1.1.  Bakgrund  

En organisation är uppbyggd av ett antal aktörer som samarbetar för att uppnå ett gemensamt 
mål (Alvehus & Jensen 2015, s. 16). För företag handlar målet främst om lönsamhet och 
konkurrenskraft. Vilka mål och strategier som företag arbetar utifrån och hur de handlar 
påverkar inte bara företaget utan även dess omvärld. Det finns således personer och 
organisationer utanför företaget som har intresse i hur de agerar, dessa kallas för 
organisationens intressenter (Alvehus & Jensen 2015, s. 270). Företags intressenter kan 
exempelvis vara anställda, kunder, leverantörer, ägare och statliga myndigheter (Hillier  
2016, s. 42). 

För att intressenter ska kunna fatta beslut som rör företaget finns den externa redovisningen i 
form av årsredovisningar och rapporter. Den grundläggande funktionen med årsredovisningen 
är att den ska utgöra ett underlag för beslutsfattande för intressenter samt för att kunna 
kontrollera hur ledning och VD har presterat (Impink 2011, s. 11). För att 
redovisningsinformation ska bli användbar för intressenter krävs en kännedom om vilken 
information de efterfrågar och om de har samma informationsbehov. Om olika 
intressentgrupper efterfrågar olika sorters information kan företag välja att prioritera de 
intressenter som anses vara viktigast för företaget, vilket gör att informationen då anpassas i 
viss mån för dessa grupper (Sundgren, Nilsson & Nilsson 2013, s. 21–22). 

Forskning kring företags informationsgivning och dess olika aspekter är inget nytt område 
utan har studerats länge. Som en inriktning på detta område återfinns studier kring oreglerad 
redovisningsinformation, vilket innebär information som inte är reglerad av till exempel 
lagstiftning. Denna information kallas även för frivillig tilläggsinformation (Hendriksen & 
van Breda 1992, s. 859). Eftersom att regleringar i sig inte styr vad den frivilliga 
informationen ska innehålla varierar den mellan olika företag och branscher (Broberg, 
Tagesson & Collin 2010, s. 351). Det har däremot visat sig att när kraven gällande reglerad 
redovisningsinformation har ökat, har även den oreglerade informationen ökat i företags 
finansiella rapporter. Ett exempel på det var när den internationella redovisningsstandarden 
IFRS infördes för börsnoterade företag år 2005. Då ökade redovisningskraven, vilket även 
gjorde att efterfrågan på redovisningsinformation generellt ökade (Broberg, Tagesson & 
Collin 2010, s. 351).  

Då det inte finns en tydlig förklaring till varför företag väljer att redovisa icke-reglerad 
information har forskning ofta berört detta ämne. En möjlig förklaring är att viss frivillig 
information kan upplevas som informellt reglerad, vilket innebär att företag ändå känner sig 
tvingade att redovisa informationen (Åkesson 2008, s. 46). Det finns med andra ord ingen klar 
uppdelning av vad som är frivilligt i den bemärkelsen att företagets ledning kan välja helt fritt 
vilken information som ska ingå i årsredovisningen. Genom att studera hur och varför företag 
väljer att redovisa frivillig information, studeras medvetna val fattade av företagsledningen då 
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det är de som avgör vilken information som ska ingå i företagets finansiella rapporter 
(Åkesson 2008, s. III). Därav kan företagsledningen i viss mån styra bilden av företaget utåt 
mot marknaden och kan på så sätt bygga upp ett ökat förtroende hos olika investerare (Meek, 
Roberts & Gray 1995). För att detta ska vara möjligt måste det finnas en efterfrågan av denna 
typ av information, det är även en förutsättning för att oreglerad redovisningsinformation ges 
ut överhuvudtaget (Healy & Palepu 2001). Den här efterfrågan uppstår enligt Healy och 
Palepu (2001) på grund av informationsasymmetri och konflikter mellan företaget och dess 
investerare. Det betyder att så länge fördelarna med att delge frivillig information i finansiella 
rapporter överskrider kostnaderna för att ta fram och redovisa den, så förväntas företag att ge 
ut sådan information (Meek, Roberts & Gray 1995, s. 555–556). Dessutom har en utredning 
av svenska staten visat att en ökad öppenhet genom redovisad frivillig information förväntas 
öka förtroendet mellan företagsledning och ägare (SOU 2004:47).  

 

1.2.  Problembakgrund  

En anledning till att frivillig information studeras är för att det har visat sig antyda kommande 
trender för finansiell rapportering. Exempelvis så redovisade multinationella företag 
vanligtvis finansieringsanalyser innan det reglerades nationellt (Meek, Roberts & Gray 1995, 
s. 557). Dessutom har efterfrågan av transparens och information från börsföretag ökat och då 
har företag valt att redovisa mer frivillig information för att tillgodose denna efterfrågan från 
marknaden, men mängden frivillig information varierar mellan företagen (Broberg, Tagesson 
& Collin 2010, s. 351). Tidigare studier har ofta undersökt vilka variabler som har en 
inverkan på hur mycket frivillig information börsnoterade företag redovisar, där Broberg, 
Tagesson och Collin (2010) fann att bransch, skuldsättningsgrad, ägarstruktur, 
lönsamhetsnivå och företagsstorlek var förklarande variabler för svenska företag. Andra 
studier på samma område kom fram till liknande förklarande variabler (Hossain 2008; Meek, 
Roberts & Gray 1995; Scaltrito 2016).  

En vanlig förekommande typ av frivillig information i årsredovisningar är olika målsättningar 
och förväntningar på framtiden. Målsättningar, till skillnad från förväntningar, är bundna i en 
större utsträckning i att uppfyllas och kräver därmed ett större engagemang från företag för att 
de ska nås (Impink 2011, s. 11). Målsättningar delas vanligtvis upp i finansiella och icke-
finansiella, där de finansiella målen är kopplade till redovisningsmått medan de icke-
finansiella målen är övriga mål (Kaplan & Norton 1999, s. 7). Finansiella mått och mål har 
studerats av bland annat Åkesson (2008). I studien undersöktes förekomsten av mått och mål 
samt hur de har förändrats över tid i svenska börsnoterade företags årsredovisningar, mellan 
år 1965–2004. Åkessons studie (2008) visade bland annat att antalet redovisade finansiella 
mål generellt har ökat och att hela 90 % av de undersökta företagen redovisade finansiella mål 
mellan år 1994–2004 (Åkesson 2008, s. 127). 

Främst de finansiella måtten och målen har haft fokus historiskt både hos intressenter och som 
instrument för företagsledning, men även som forskningsobjekt. Kaplan och Norton (1999) 
menar att det beror på det tidigare industrisamhället, där effektiv produktion och 
standardiserade produkter var det främsta receptet för framgång. Detta samhälle har varit och 
är under ständig omvandling mot ett informationssamhälle, vilket medför att nya 
konkurrensmetoder blir av större vikt, där fler perspektiv än bara det finansiella behöver 
behandlas. Av den anledningen utvecklade Kaplan och Norton (1999) modellen The Balance 
Scorecard (BSC) för att skapa ett instrument för resultatmätning som tar hänsyn till den 
komplicerade miljö som företag befinner sig i numera och skapar därmed en mer balanserad 
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styrning. Denna modell bygger på att ta fram styrtal som springer ur företagets vision, 
affärsidé och strategi, vilket betyder att finansiella mål är inkluderade men att även faktorer 
som krävs för att uppnå dessa mål behandlas (Kaplan & Norton 1999, s. 11–12). 

För att förstå hur och varför målsättningar, både finansiella och icke-finansiella, varierar 
mellan börsnoterade företags årsredovisningar kan tidigare studier av frivillig information 
vara behjälpliga. Då flera av dessa studier har visat på positiva samband mellan mängden 
frivillig information och exempelvis lönsamhet skulle ett sådant samband med antal 
målsättningar kunna skapa ett verktyg för intressenter. Då skulle fler målsättningar signalera 
att företaget är mer lönsamt och bör investeras i, av exempelvis aktieägare. Av den 
anledningen skulle ett lönsamhetsbegrepp som berör företagens aktiekurs vara relevant att 
undersöka utöver en definition som endast grundar sig i redovisningsinformation. En vanligt 
förekommande modell för att beräkna lönsamhet där aktiekursen tas i beaktning är Tobins q 
(Hayashi 1982, s. 213).  

Då forskning av målsättningar är begränsad är Åkessons studie (2008) av svenska företag av 
stor vikt, likaså studien av Broberg, Tagesson och Collin (2010) då den också berör svenska 
företag. Detta skapar större möjligheter för jämförbarhet vid en studie som inte bara behandlar 
de finansiella målen utan även icke-finansiella mål hos företag noterade på 
Stockholmsbörsen.  

 

1.3.  Problemformulering    

Efterfrågan och mängden frivillig information företag presenterar i årsredovisningar har visat 
sig ökat den senaste tiden, vilket således har ökar intresset för att förstå varför vissa företag 
väljer att redovisa mer än andra (Broberg, Tagesson & Collin 2010, s. 351). De finansiella 
mål företag redovisar är ofta kopplade till mått som är reglerade i årsredovisningen, medan 
målen i sig är frivilliga för företagen att redovisa. Det finns alltså inga formella krav att 
redovisa dessa mål för börsnoterade företag, men ändå är det en stor andel av svenska företag 
som gör det enligt Åkessons studie (2008). Då det inte finns någon direkt förklaring till varför 
företag redovisar olika mängd frivillig information, finns det inte heller någon förklaring för 
varför olika företag redovisar varierande antal målsättningar, varken finansiella som icke-
finansiella (Åkesson 2008, s. 46).  

Tidigare studier av frivillig information i börsföretags årsredovisningar har funnit variabler 
som visat sig samvariera med mängden frivillig information (Broberg, Tagesson & Collin 
2010; Hossain 2008; Meek, Roberts & Gray 1995; Scaltrito 2016). Frågan är om dessa 
variabler, med tillägg för variabeln Tobins q, även kan förklara varför vissa företag väljer att 
redovisa fler målsättningar än andra. Genom att få en förståelse för dessa samband samt hur 
utvecklingen för främst de finansiella målsättningarna, som Åkesson (2008) berörde i sin 
studie, kan ett underlag skapas för hur målsättningar kan användas av företag för att förhålla 
sig till sina intressenter och konkurrenter. Det kan även skapa en förståelse för hur frekvent 
olika målsättningar används av företag i det moderna informationssamhället, vilket inte längre 
präglas av bara finansiella mått och mål utan även av icke-finansiella (Kaplan & Norton 1999, 
s. 12). Då framgång tidigare kopplades till främst finansiella mått och mål (ibid.) bör en 
fortsatt utveckling skett av hur dessa mål används sedan Åkessons studie (2008), samt att de 
bör kompletteras av icke-finansiella mål enligt Kaplan och Nortons (1999) modell BSC. Detta 
kan ha skapat skillnader främst mellan olika branscher, då det nya informationssamhällets syn 
förmodligen passar bättre för vissa verksamheter än andra.  
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1.4.  Frågeställningar  

•   Hur många finansiella, icke-finansiella och totala målsättningar redovisas i 
börsföretags årsredovisningar och vilka skillnader och likheter finns mellan  
olika branscher?  

•   Vilka av variablerna företagsstorlek, lönsamhetsnivå, skuldsättningsgrad, Tobins q 
och bransch uppvisar samband med antalet finansiella, icke-finansiella och totala 
målsättningar i börsföretags årsredovisningar? 

 

1.5.  Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur många finansiella och icke-finansiella 
målsättningar som börsnoterade företag väljer att redovisa samt förklara vilka samband som 
föreligger mellan antal målsättningar och variablerna: företagsstorlek, lönsamhetsnivå, 
skuldsättningsgrad, Tobins q och bransch.    

 

1.6.  Avgränsning  

Studien avgränsades till företag som är noterade på Nasdaq OMX Stockholm, därmed söktes 
inga internationella skillnader vilket vissa tidigare studier gjort.  

 

1.7.  Disposition  

Kapitel 2: Teori 
I teorikapitlet presenteras de teorier och tidigare forskning som studien har utgått ifrån samt 
vilka teorier som appliceras på studiens olika variabler.  

Kapitel 3: Metod 
I metodkapitlet redogörs för hur studien har genomförts, de val som gjorts, studiens 
trovärdighet samt den kritik som kan föras mot studien.  

Kapitel 4: Resultat 
I kapitel fyra presenteras den data som samlats in samt resultatet av de statistiska beräkningar 
som gjorts.  

Kapitel 5: Analys 
I det femte kapitlet sammankopplas studiens resultat med den teori och tidigare forskning som 
presenterades i kapitel 2.  

Kapitel 6: Slutsats 
Det sjätte kapitel redovisar kortfattat de centrala delarna ur analysen för att besvara  
studiens frågeställningar. 

Kapitel 7: Diskussion 
I det avslutande kapitlet diskuteras studiens bidrag, förslag till vidare studier samt 
reflektioner.      
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2.  Teori     
I kapitlet presenteras de teorier och tidigare forskning som utgör grunden för studiens 
utformning och dess analys. Kapitlet inleds med utvalda teorier för studien och följs av 
tidigare forskning samt hur resultaten av dessa studier har kopplats till teorierna. 
Avslutningsvis redovisas studiens teoretiska referensram där en överblick ges över hur teorier 
och tidigare forskning kopplas ihop med studiens variabler.

 

2.1.  Intressentmodellen  

Alla företag befinner sig i en kontext där organisationer och individer påverkar och påverkas 
av företaget. Dessa kallas för företagets intressenter (Andersson 2013, s. 25). För att kunna 
fatta beslut angående företaget efterfrågar intressenter information av olika slag, vilket leder 
till att företag måste ta intressenternas olika behov i beaktande när de ger ut ekonomisk 
information (Arvidson, Carrington & Johed 2013, s.14). Beroende på hur mycket en intressent 
bidrar med till ett företag kräver de belöningar i olika utsträckning. Det vill säga att 
intressenter som bidrar med mycket kräver mer belöning, vilket innebär att vissa intressenter 
har ett större inflytande än andra. Därmed påverkas vilken och hur mycket information 
företag lämnar ut av vilket inflytande olika intressenter har (Andersson 2013, s. 26). 

För att få en överblick över den kontext 
av olika intressenter som företag rör sig 
i kan intressentmodellen användas. 
Denna modell utgår från att den centrala 
enheten, företaget, består av de interna 
intressenterna: företagsledning och 
anställda. Företaget kopplas sedan ihop 
med externa intressenter som 
exempelvis aktieägare, långivare, 
leverantörer, kunder samt stat och 
kommun. Aktieägare är dock ofta mer 
centrala än övriga externa intressenter, 
men är sällan direkt involverade i 
verksamheten, framför allt när företaget 
är börsnoterat. Aktieägare kan använda 
ekonomisk information, som 
exempelvis finns i en årsredovisning, 
för att bedöma möjligheten för framtida 
utdelning och om aktier bör köpas eller 
säljas. Företagsledningen använder 
också årsredovisningen för 
beslutsfattande, trots att de generellt har tillgång till mer detaljerad information om företaget. 
Det är också den intressent som har en central roll för vilka intressenter ett företag ska ha 
relationer med och i vilken omfattning (Arvidson, Carrington & Johed 2013, s. 15). Anställda 
är en intressent som står nära företagsledningen, då det är via dem som kontakt med de 
externa intressenterna ofta sker. Deras och fackföreningars användning av en årsredovisning 
återfinns främst i att exempelvis kunna bedöma möjligheten för löneökning och företagets 
fortlevnad (Arvidson, Carrington & Johed 2013, s. 16). 

Företags-
ledning

Ägare

Stat & 
kommun

KunderLeveran-
törer

Lån-
givare

      Figur 1. Intressentmodellen. 

Anställda 
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För den externa intressenten långivare finns intresse i företags årsredovisningar för att kunna 
avgöra exempelvis om lån ska beviljas, hur omfattande ett sådant lån ska vara och vilka 
villkor som ska gälla. Ur årsredovisningen bedömer intressenten leverantörer exempelvis 
vilka leverans och betalningsvillkor som är lämpliga och kunder bedömer exempelvis 
företagets förmåga att klara en lågkonjunktur eller andra dåliga tider. Även intressenten stat 
och kommun har användning av företags årsredovisningar eftersom företags förmåga att 
betala skatt är av intresse. Dessutom är företag ofta av stor betydelse för näringspolitiken som 
förs (Arvidson, Carrington & Johed 2013, s. 16–17). 

Intressenterna befinner sig i olika beslutssituationer och därmed ställer de olika krav på 
företaget. Vid en sådan situation kan konflikter uppstå, exempelvis när anställda vill ha högre 
lön samtidigt som aktieägare vill ha avkastning. Vid dessa tillfällen gäller det att 
kompromissa och hitta en balans där båda parter blir tillfredsställda för att uppnå stabilitet i 
företaget. Däremot uppfylls inte sällan intressenternas krav på lång sikt, det gäller med andra 
ord för intressenterna att vara tålmodiga (Ax, Johansson & Kullvén 2009, s. 25–26). 
 

2.1.1.  Kritik  mot  intressentmodellen  
Intressentmodellen har fått kritik för att inte skapa en tillräckligt teoretisk grund för att 
förklara företags eller enskilda aktörers beteende (Key 1999, s. 321). Key (1999) menar att 
modellen inte kan förklara företags beteende då den inte ser bortom bilden av företag som 
resursomvandlande enheter som påverkar och påverkas av interna och externa aktörer. För 
detta hade dynamiken som länkar företaget till intressenterna behövts påvisas på ett djupare 
plan. Hur omgivningen runt ett företag beskrivs av intressentmodellen kan också ifrågasättas, 
då den kan anses att skapa en otillräcklig förståelse för systemet som helhet och hur det 
fungerar. Detta skapar felaktigt en bild av omgivningen som statisk när den i själva verket är 
föränderlig över tid (Key 1999, s. 322–323). Key (1999) menar dock att intressentmodellen 
ändå kan ses som ett värdefullt strategiskt verktyg för företagsledningar, vilket också var ett 
syfte när modellen togs fram, men mindre som en teoretisk grund. 

 

2.2.  Asymmetrisk  information  

Information är något som påverkar beslutsfattandet (Conelly et al. 2011, s. 41) och situationer 
uppstår där olika parter har olika mycket information (Stiglitz 2002, s. 469–470). Termen 
asymmetrisk information innebär att exempelvis ägare har mer information än andra 
investerare gällande bland annat företagets prospekt, risk och värde. Vad som händer i dessa 
situationer är att ett informationsgap uppstår mellan parterna, även kallat 
informationsasymmetri (Brealey, Myers & Allen 2017, s. 479). 

Två situationer som kan skiljas åt när informationsasymmetri brukar uppstå är: adverse 
selection och moral hazard. Adverse selection uppstår då ett avtal ingås där en av parterna har 
ett informationsövertag över den andra. Detta kan leda till att den parten med mindre 
information gör en felaktig bedömning, vilken likväl kan vara till fördel som nackdel för den 
andra parten. Det kan därmed finnas incitament för parten med informationsövertag att delge 
mer information för att skapa ett bättre beslutsunderlag för den andra parten. Här kan 
information i en årsredovisning exempelvis tydliggöra hur företaget har presterat och hur det 
skiljer sig mot andra företag, vilket underlättar beslutsfattande för exempelvis aktieägare vad 
gäller om de ska köpa eller sälja aktier (Sundgren, Nilsson & Nilsson 2013, s. 28). 
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Det andra informationsasymmetriproblemet moral hazard uppstår efter att ett kontrakt ingåtts. 
Detta problem uppstår exempelvis när den ena parten inte agerar i god tro, agerar omoraliskt 
eller till och med har som syfte att skada motparten (Pauly 1968, s. 535). Det kan därmed vara 
ett problem som uppstår då den ena parten i ett kontrakt inte har incitament att agera för den 
andra partens bästa. För att motverka att moral hazard uppstår kan incitament skapas som 
baseras på hur den andra parten presterar. Exempelvis kan en anställd på ett företag omfattas 
av ett bonusprogram som betalar ut lön utifrån företaget resultat. I det fallet kan 
redovisningsinformation användas som mått för företagets resultat och blir således ett verktyg 
för att motverka moral hazard (Sundgren, Nilsson & Nilsson 2013, s. 28). 

 

2.3.  Agentteorin  

Agentteorin är ett teoretiskt ramverk (Pepper & Gore 2012, s. 1046) som länge använts inom 
olika områden i ekonomisk forskning. Teorin växte fram under 1970-talet (Artsberg 2005, s. 
83) och kommer ursprungligen från nationalekonomin men används även idag inom bland 
annat redovisning och finansiering (Eisenhardt 1989, s. 57). 

Utgångspunkten i agentteorin är relationen mellan principalen (exempelvis ägare) och agenten 
(exempelvis ledning), där agenten agerar på uppdrag av principalen (Godfrey et al. 2010, s. 
56). Enligt agentteorin vill både principalen och agenten maximera den egna nyttan, men då 
agenten agerar på uppdrag av principalen försöker denne att styra agenten att agera på ett sätt 
som maximerar principalens nytta (Godfrey et al. 2012, s. 362). Detta leder till ett problem för 
principalen som framförallt skapas av att agenten har mer information, det finns alltså 
informationsasymmetri (Ross 1973, s. 134). Detta kan i sin tur leda till att principalen har 
svårt att bedöma om agenten har uppfyllt kontraktet mellan de två parterna (Adams 1994, s. 
8). Ett exempel på detta är när en ägare inte har möjlighet att observera allt som ledningen gör 
(Hendriksen & van Breda 1991, s. 208). 

Olika kostnader medförs när asymmetrin uppstår, dessa kallas för agentkostnader och kan 
delas in i tre grupper: monitoring costs, bonding costs och residual costs. Monitoring costs är 
kostnader som uppstår genom att principalen mäter, observerar och kontrollerar agentens 
beteende. Detta för att kunna övervaka agentens agerande och kunna avgöra om kontraktet 
uppfylls (Godfrey et al. 2012, s. 363). Det är exempelvis genom information i 
årsredovisningar och andra finansiella rapporter som monitoring costs kan minskas mellan 
ledning och aktieägare. Detta skapar incitament för agenten (ledningen) att ge ut frivillig 
information då det främst är agenten som bär monitoring costs (Godfrey et al. 2012, s. 363).  

Då principalen strävar efter att agenten ska agera för en vinstmaximering, skapas olika 
mekanismer för att se till att detta sker. Kostnaden för dessa mekanismer kallas bonding costs 
(Godfrey et al. 2012, s. 363). Även fast monitoring och bonding costs uppstår, är det mycket 
möjligt att agentens agerande inte exakt stämmer överens med vad principalen vill. En följd 
av detta är att residual loss uppstår, alltså en förlust som beror på att principalen inte har 
agerat helt utifrån agentens intresse (Godfrey et al. 2012, s. 364).  
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2.3.1.  Kritik  mot  agentteorin  
Agentteorin har stött på en del kritik, främst av psykologisk och sociologisk forskning (Davis, 
Schoorman & Donaldsson 1997, s. 20). Denna kritik riktar sig mot teorins antaganden om det 
mänskliga beteendet samt mot att den inte tar hänsyn till komplexiteten i organisationer. I och 
med denna kritik framhålls stewardshipteorin som ett komplement, vilken fokuserar på 
psykologiskt och sociologiskt beteendet (Davis, Schoorman & Donaldsson 1997, s. 21). 

  

2.4.  Signaleringsteorin  

Spence (1973) utvecklade signaleringsteorin för att förklara de olika företeelserna på 
framförallt arbetsmarknaden, men det huvudsakliga syftet med teorin var att undersöka hur 
olika signaler som företag väljer att sända ut påverkar marknaden. Signaleringsteorin säger att 
all information inte är tillgänglig för alla parter (Vernimmen et al. 2006, s. 645) och enligt 
Watson et al. (2002, s. 291) utgår teorin från att det existerar informationsasymmetri mellan 
företagsledning och intressenter. Detta beror på att ledningen ofta har mer information än dess 
investerare, därav har ledningen en bättre position än dem (Vernimmen et al. 2006, s. 727). 
Men även om marknaden skulle vara absolut effektiv och alla skulle ha samma information, 
skulle informationen ändå tolkas på olika sätt och det blir därmed orealistiskt att alla skulle 
kunna ha exakt samma information (Vernimmen et al. 2006, s. 645). När 
informationsasymmetrin uppstår skickar företaget ut så kallade signaler för att informera 
investerare om vad som kommer ske och har skett, vilket i sin tur gör att asymmetrin minskar 
(Watson et al. 2002, s. 291). Företag kan exempelvis använda sig utav den frivilliga 
informationen i rapporter, som exempelvis årsredovisningar, för att skicka ut sådana signaler. 

Det är viktigt att företag väljer att sända ut rätt signaler, annars finns stor risk för 
missuppfattningar samt otydligheter från företaget. Ett exempel på när fel signaler kan få 
förödande konsekvenser är när en felaktigt positiv bild av företaget signaleras till marknaden. 
Detta kan i värsta fall leda till konkurs för företaget då de inte kan leva upp till den bild de 
signalerar, vilket kan förvärra den verkliga situation företaget befinner sig i eftersom 
intressenterna på marknaden då kan göra felaktiga bedömningar (Vernimmen et al. 2006, s. 
928). Med andra ord gäller det att sända ut rätt signaler för att få rätt investerare, annars finns 
risk för negativa konsekvenser.   
 

2.4.1.  Kritik  mot  signaleringsteorin  
Som ovan nämnt kan företag välja att sända ut olika slags signaler, exempelvis i 
årsredovisningen. Enligt Ritter och Welch (2002) är underprissättning en signal som inte är 
mer effektiv än vad andra signaler kan vara, vilket säger emot signaleringsteorin. Även andra 
signaler har kritiserat, ett exempel är användandet av utdelning. Detta på grund av att det 
finns andra alternativ som är billigare, som bland annat aktieåterköp (Grullon & Michaely 
2002).  
 

   



 

 9 

2.5.  Tobins  q  

Tobins q är en modell som handlar om investeringsbeteende och har under en längre tid 
tillbaka varit en av de två dominerande teorierna inom investering (Hayashi 1982, s. 213). 
Tobins q är ett lönsamhetsbegrepp som bland annat används för att räkna ut om ett projekt är 
lönsamt att genomföra eller inte. Syftet med att använda Tobins q som mätinstrument är att 
kunna maximera värdet på företaget men även öka marknadsvärdet på dess stamaktier 
(Yoshikawa 1980). Tobins q säger att det finns samband mellan marknadsvärdet på den 
fysiska tillgången och återanskaffningsvärdet (Lorenzoni & Walentin 2007, s. 2). 
Återanskaffningsvärdet är utgiften för en tillgång om den skulle köpts in på balansdagen 
(Arvidson, Carrington & Johed 2013, s. 238). Värdet q står för förhållandet mellan ett 
företags marknadsvärde och återanskaffningsvärde. Ett exempel på detta är sambandet  
mellan ett företags befintliga aktier och kostnaden för att ersätta aktiekapitalet (Hayashi  
1982, s. 214). 

Vid användandet av Tobins q är målet att q ska vara lika med noll, det tyder på ungefärlig 
jämvikt inom företaget i och med att alla marginalkostnader är betalade (Hayashi 1982, s. 
214). När q är större än ett (q > 1) bör mer investeringar i företaget göras av diverse 
investerare, detta eftersom att vinsten som företaget genererar skulle vara större än kostnaden 
för tillgångarna. Däremot om q är mindre än ett (q < 1) är kostnaderna för höga och därför 
borde företaget istället sälja sina tillgångar. Ju högre värdet q är, desto större chans finns det 
för framtida eventuella nya investerare. Om q är två, betyder det att tillgången är värd dubbelt 
så mycket som det skulle kosta att köpa en till likadan tillgång (Gupta 2008, s. 125). 
 

2.5.1.  Kritik  mot  Tobins  q  
Den kritik som förts fram gällande Tobins q diskuteras bland annat av Chung och Pruitt 
(1994). Det som kritiserats är att tillämpningen av Tobins q är mycket komplex och kan till 
och med vara svår att tillämpa även för mycket erfarna analytiker. I och med detta tog Chung 
och Pruitt (1994) fram en ny enklare form av Tobins q, där endast årsredovisning och 
aktiekurs behövs för uträckning av värdet q.   

 

2.6.  Balance  Scorecard  

Balance Scorecard är ett styrinstrument för ekonomisk styrning av organisationer och företag 
som lanserades under 1990-talet av Robert Kaplan och David Norton (Andersson 2013, s. 
228). Grundtanken för detta system är att finansiella mått och målsättningar inte ger tillräcklig 
information för styrning, utan måste kompletteras med icke-finansiella mått och målsättningar 
(Olve, Roy & Wetter 1999, s. 20). Genom Balance Scorecard ges företagsledare de 
instrument som behövs för att konkurrera och prestera bättre i den mer komplicerade miljö 
som företag befinner sig i numera (Kaplan & Norton 1999, s. 12). 

Balansen i Balance Scorecard syftar till balansen mellan finansiella och icke-finansiella mått, 
externa och interna perspektiv, kort- och långsiktiga målsättningar samt målsättningar som är 
svåra och enkla att mäta. Denna balans ligger till grund för de fyra perspektiv som ofta 
används som utgångspunkt för Balance Scorecard: finansiella framsteg, interna processer, 
prestationer för kunder samt innovation och förnyelse. Varje perspektiv kan sedan kräva 4 till 
7 mått med tillhörande målsättningar (Andersson 2013, s. 41). För att ett styrkort ska fungera 
måste de olika perspektiven vara sammankopplade i en orsakskedja, där exempelvis nöjda 
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kunder antas generera ett bättre resultat. Därmed kan både de ekonomiska resultaten och hur 
bra företaget bygger upp lönsam kompetens bevakas (Kaplan & Norton 1999, s. 12). 

En stor fördel med Balance Scorecard är att icke-finansiella prestationer och mänskliga 
aspekter av en ekonomisk verksamhet synliggörs (Andersson 2013, s. 232). Dessutom finns 
en ambition att omvandla långsiktiga visioner och strategier till kortsiktiga målsättningar 
uttryckta i kritiska nyckeltal, vilka kan öka förståelse och engagemang (Olve, Roy & Wetter 
1999, s. 21). Detta är förmodligen en anledning till den stora genomslagskraft Balance 
Scorecard har haft sedan det lanserades, både i privata som i offentliga verksamheter och i 
olika branscher (Andersson 2013, s. 232). 
 

2.6.1.  Kritik  mot  Balance  Scorecard  
Kaplan och Nortons modell Balance Scorecard har fått utstå kritik från bland annat Nørreklit 
(2000) som menar att de kausala sambanden som åsyftas mellan de olika perspektiven inte är 
kausala utan logiska. Detta betyder att en ökad kundnöjdhet inte automatiskt leder till ett 
bättre resultat, utan kräver finansiella kalkyler för att detta ska uppnås. Därmed görs felaktiga 
antaganden i modellen vilket i sin tur skapar felaktiga förväntningar på resultaten (Nørreklit 
2000, s. 82). Nørreklit (2000) anser att modellen behöver justeras och utvecklas för att den 
ska uppnå den användbarhet som modellen utlovar.   

Annan kritik som riktats mot Balance Scorecard har framhållits av Jensen (2001) som menar 
att modellen inte bidrar med ett värde för hur en verksamhet presterar, vilket kan anses 
vilseledande med tanke på modellens namn. Detta är problematiskt då chefer oundvikligen 
leds till att försöka använda den för det ändamålet, vilket endast skapar förvirring och 
konflikter då modellen består av många olika mått (Jensen 2001, s. 313). Jensen (2001) 
framhåller istället modellen som ett verktyg för att förstå vad som skapar värde i sin 
verksamhet, vilket löser det stora problemet med att vissa chefer inte vet vad som skapar 
värde i deras företag.  

 

2.7.  Tidigare  forskning    

2.7.1.  Finansiella  mått  och  mål  
I den tidigare nämnda studien av Åkessons (2008) undersöks finansiella mått och mål i 
årsredovisningar hos 16 svenska börsnoterade företag mellan år 1965–2004. Syftet med 
studien var delvis att undersöka hur dessa mått och mål har förändrats över tid och vad som 
kan ha påverkat utvecklingen av dem. Under år 1965 redovisade ingen av de undersökta 
företagen finansiella mål, vilket ökade till cirka 88 % år 2004. Studien visade att perioden 
1965–1989 var en tid med en tydlig introduktion av finansiella mål där fler av företagen 
började redovisa dem, för att sedan starkt öka i antal per företag under perioden 1992–2004 
(Åkesson 2008, s 127). Detta blev tydligt då antalet målsättningar per företag endast varierade 
från 0 stycken år 1965 till 0,8 stycken år 1989. Genomsnittet ökade sedan betydligt mellan år 
1992–2004 med en topp på 3,2 finansiella mål per företag år 2001, för att sedan minska till 
2,45 mål 2004 (Åkesson 2008, s. 128). Här tillägger dock Åkesson (2008, s. 127) att 
variationen var stor mellan företagen, exempelvis redovisade företag inom finansbranschen 
generellt färre finansiella mål än andra branscher. Även en studie av Impink (2001) visade på 
skillnader mellan branscher, där större delen av företag inom byggbranschen redovisade 
finansiella målsättningar medan få programvaruföretag gjorde det. Impinks studie (2001) 
berörde dock holländska företag under år 1999. 
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2.7.2.  Förändring  av  årsredovisningen  och  dess  finansiella  mål  
Att antalet finansiella mål och även andelen icke-reglerade sidor i årsredovisningar tydligt har 
ökat mellan de undersökta åren förklarar Åkesson (2008) med de samhällsförändringar som 
skett under den undersökta perioden. Under 1970- och 80-talet fanns flera faktorer som 
försvårade expansion för stora företag vilket ökade företagens behov av att kommunicera 
finansiell information på ett pedagogiskt sätt genom årsredovisningen, då kunskapen om 
redovisning och finans var relativt låg (Åkesson 2008, s. 150–151). Det var även under denna 
period som årsredovisningens design började uppmärksammas som kommunikationsverktyg 
och årsredovisningen framhölls som en av de viktigaste marknadsföringsmaterialen för 
företag (McKinstry 1996, s. 109). McKinstry (1996) menade att en väl designad 
årsredovisning kan göra innehållet mer begripligt för intressenter, framförallt för de som är 
mindre insatta i att tyda finansiell information. Detta leder i sin tur till effektivare delaktighet 
från aktieägarnas sida och ett mer rationellt beslutsfattande. Det blev ett naturligt steg efter att 
informationen i årsredovisningar börjat förenklas genom att exempelvis redovisa finansiella 
mått och mål, även förenkla presentationen av årsredovisningen med hjälp av en design som 
ökar förståelsen hos intressenter (McKinstry 1996, s. 111). 

Under 1990-talets finanskris ökade framförallt det utländska ägandet i företag, vilket främst 
sågs som en konsekvens av de avregleringar som skett av kapitalmarknaden som gav större 
frihet till företag. Även andelen professionella ägare ökade. Denna utveckling såg Åkesson 
(2008) som en möjlig förklaring till genomslaget med fler redovisade finansiella mål. Vikten 
av företagens värdeskapande för ägarna ökade och ett sätt för att tydliggöra detta lyftes och 
kommunicerades finansiella mål i årsredovisningar. Dessutom blev det vanligare med en 
aktieägarorienterad vinkel i uttalanden i den icke-reglerade delen av årsredovisningen. Trots 
denna ökning av finansiella mål anser Åkesson (2008) att genomslaget för värdebaserade 
mått, som finansiella mål, har varit begränsad. Detta förklarar han exempelvis med att nya sätt 
att redovisa företagspresentationer tar lång tid på sig att få genomslagskraft (Åkesson 2008,  
s. 151–152). 
 

2.7.3.  Frivillig  information  
Åkesson (2008) studerade även antalet icke-reglerade sidor i företags årsredovisningar i 
förhållande till reglerade sidor. En trend kunde då påvisas där antalet sidor hade ökat totalt, 
men att förhållandet mellan antalet icke-reglerade och reglerade sidor var förhållandevis 
konstant över den studerade tidsperioden (Åkesson 2008, s. 89). Flera tidigare studier 
inriktade på frivillig information har undersökt olika variabler för att förklara varför antalet 
icke-reglerade sidor skiljer sig mellan företag, exempelvis Broberg, Tagesson och Collin 
(2010), Meek, Roberts och Gray (1995), Hossain (2008) och Scaltrito (2016). 

Broberg, Tagesson och Collin (2010) studerade, likt Åkesson (2008), svenska företag. I 
studien visades att de variabler som påverkar hur mycket frivillig information företag 
redovisar är bransch, skuldsättningsgrad, ägarstruktur, lönsamhetsnivå och företagsstorlek. I 
studien av Meek, Roberts och Gray (1995) undersöktes företag i USA, Storbritannien och 
Kontinentaleuropa. Den resulterade i samma förklarande variabler bortsett från ägarstruktur 
och lönsamhet, men med tillägg för variabler kopplade till internationella skillnader, vilket 
inte behandlades i den svenska studien. Även studien av Hossain (2008) visade på positiva 
samband med variablerna företagsstorlek, lönsamhetsnivå och bransch i förhållande till 
mängden frivillig information, med tillägg för styrelsens struktur. Scaltrito (2016) visade 
också i sin studie av italienska företag att ett positivt samband förelåg mellan mängden 
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redovisad frivillig information och företagsstorlek, med tillägg för närvaron av någon av de 
fyra största revisionsbyråerna i världen, även kallade The Big Four (Scaltrito 2016, s. 294). 

Resultaten från studien av Broberg, Tagesson och Collin (2010) visade att företag inom 
tillverkningsindustrin redovisar mer frivillig information, medan företag inom 
forskningsintensiva branscher, som hälso- och sjukvård samt telekom, redovisar mindre. En 
tolkning av detta förhållande menar Broberg, Tagesson och Collin (2010) är att företag i 
forskningsintensiva branscher måste överväga risken att redovisa känslig information som 
även når konkurrenter mot att informera distanserade ägare (Broberg, Tagesson & Collin 
2010, s. 370–371). Meek, Roberts och Gray (1995) fann att främst företag inom olja, 
kemikalier och gruvbranschen redovisade mer frivillig information, vilket enligt författarna 
kan bero på att dessa företag är känsliga när det kommer till sociala ansvarsproblem och 
därför redovisar mer frivillig information. 

Broberg, Tagesson och Collins studie (2010) visade att företag med högre skuldsättningsgrad 
redovisar mer frivillig information. Enligt Jensen och Meckling (1976) är detta påstående i 
linje med agentteorin då agentkostnaderna antas öka med skuldsättningsgraden. Detta beror 
på att långivare kan skydda sina intressen via kontrakt och liknande och är därmed inte lika 
beroende av den frivilliga information företag lämnar i sina årsredovisningar. Då kan en 
osäkerhet hos kreditgivare och investerare uppstå, vilken kan minskas genom att delge mer 
information (Broberg, Tagesson & Collin 2010, s. 355). Studien av Meek, Roberts och Gray 
(1995) visade istället på ett motsatt förhållande, vilket innebär att agentteorin inte kan förklara 
det förhållandet. Författarna hänvisar då till kostnaden för att ta fram information, 
konkurrensfördelar eller politiska kostnader som möjliga förklaringar till att företag med 
högre skuldsättningsgrad redovisar mindre frivillig information (Meek, Roberts & Gray 1995, 
s. 566). 

Resultatet i studien av Broberg, Tagesson och Collin (2010) och i studien av Hossain (2008) 
visade, likt agentteorin och signaleringsteorin, att företag redovisar mer frivillig information i 
goda tider än i dåliga tider. Det vill säga att lönsamma företag redovisar mer frivillig 
information (Broberg, Tagesson & Collin 2010, s. 371). Den variabel som hade starkast 
samband med mängden redovisad frivillig information var dock företagsstorlek, vilket är i 
linje med agentteorin. Men då företagsstorlek kan beräknas på flera olika sätt anses den 
variabeln svårare att tolka ur ett teoretiskt perspektiv enligt Broberg, Tagesson och Collin 
(2010, s. 371). Detta samband återfanns även i studierna av Meek, Roberts och Gray (1995), 
Hossain (2008) och Scaltrito (2016). 
 

2.7.4.  Sammanfattning  av  tidigare  studier  
Det finns flera studier som är inriktade på redovisad frivillig information i årsredovisningar 
där flera förklarande variabler återkommer. En ofta förekommande variabel som har studerats 
är företagsstorlek, men även skuldsättningsgrad, bransch och lönsamhetsnivå återfinns ofta i 
andra studier. Dessa variabler har visat på samband med hur mycket frivillig information 
företag redovisar i flera studier, men av varierande styrka (se till exempel Broberg, Tagesson 
& Collin 2010; Meek, Roberts & Gray 1995; Hossain 2008). Åkessons studie (2008) 
fokuserade istället på utvecklingen av finansiella mått och mål under en längre tidsperiod. Då 
finansiella mål är en del av den information företag frivilligt redovisar blir Åkessons (2008) 
del av undersökningen om reglerad och oreglerad information i årsredovisningar och hur den 
har förändrats över tid, även något som berör de tidigare nämnda studierna. 
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2.8.  Teoretisk  referensram  

Den tidigare forskningen av målsättningar och redovisad frivillig information har visat på 
samband med fler olika variabler. Med utgångspunkt i de mest förekommande variablerna i 
den tidigare forskningen valdes de oberoende variablerna ut för denna studie, med tillägg för 
Tobins q. För att förstå sambanden mellan målsättningar och de olika förklarande variablerna 
används de presenterade teorierna i analysen, där vissa teorier är mer kopplade till vissa 
samband. Både agentteorin och informationsasymmetri kan appliceras på de flesta av de 
oberoende variablerna, men med tillägg för intressentmodellen och signaleringsteorin på 
några av dem. Variabeln bransch är dock inte lika kopplad till teorierna utan har ett större 
fokus på tidigare forskning med tillägg för Balance Scorecard. För skillnaderna mellan 
finansiella och icke-finansiella målsättningar är den mest relevanta teorin Balance Scorecard 
då den förklarar hur de förhåller sig till varandra. För analysen av de finansiella 
målsättningarna är främst tidigare forskning en viktig aspekt. För att få en översikt över hur 
tidigare forskning och vilka teorier som är kopplade till vilken variabel presenteras det nedan i 
tabell 1. 

Tabell 1. Studiens teoretiska referensram.  

 

     

Variabel Teori 

Företagsstorlek •   Agentteorin 
•   Informationsasymmetri 
•   Tidigare forskning 

Lönsamhetsnivå •   Agentteorin 
•   Signaleringsteorin 
•   Informationsasymmetri 
•   Tidigare forskning 

Skuldsättningsgrad •   Agentteorin 
•   Informationsasymmetri 
•   Intressentmodellen 
•   Tidigare forskning 

Tobins q •   Agentteorin 
•   Signaleringsteorin 
•   Informationsasymmetri 

Bransch •   Balance Scorecard 
•   Tidigare forskning 

Finansiella målsättningar •   Tidigare forskning 

Icke-finansiella målsättningar •   Balance Scorecard 



 

 14 

3.  Metod  
I metodkapitlet presenteras inledningsvis de val och avväganden som gjorts vad gäller 
studiens design, strategi, metod och ansats. Därefter presenteras hur undersökningen har 
genomförts, vilka oberoende variabler och hypoteser som studien har utgått ifrån samt hur 
population och urval har valts och ser ut. Slutligen diskuteras studiens trovärdighet utifrån 
begreppen reliabilitet och validitet samt uppmärksammas kritik som kan föras mot studien.  

 

3.1.  Forskningsdesign  och  -strategi  

Studien har en tvärsnittsdesign utförd med en kvantitativ metod, vilket innebär att en större 
mängd kvantitativ data samlats in från mer än ett fall vid en viss tidpunkt (Bryman & Bell 
2013, s. 77). Valet av en tvärsnittsdesign grundar sig i att målet med studien delvis är att 
upptäcka samband och skillnader mellan ett antal kvantitativa beroende och oberoende 
variabler, vilket ligger i linje med en tvärsnittsdesign (Bryman & Bell 2013, s. 77). Däremot 
finns det ett problem med att använda tvärsnittsdesign, vilket är att kausala samband inte kan 
påvisas på ett lika tillförlitligt sätt som en longitudinell studie skulle kunna göra. Detta beror 
på att sambandsupprepning då kan bekräftas eller dementeras, men kausaliteten kan ändå vara 
svår att bevisa (Jacobsen 2002, s. 107). Trots det valdes en tvärsnittsdesign då syftet inte var 
att studera förändringar över tid, vilket görs i studier med en longitudinell design (Bryman & 
Bell 2013, s. 82). 

En kvantitativ metod har valts eftersom värdena för variablerna behövde kvantifieras för att 
kunna testa sambanden. Detta möjliggör att data kan samlas in från flera fall än vid en 
kvalitativ undersökning, där målet istället är att tolka den sociala verkligheten för att uppnå 
förståelse (Bryman & Bell 2013, s. 390–391). Då ett större urval kan göras med en kvantitativ 
metod ökas möjligheten att göra ett representativt urval och ger därmed en ökad 
generaliserbarhet (Bryman & Bell 2013, s. 86–87). En kvalitativ metod utgår dessutom ofta 
från ett induktivt synsätt som innebär att tyngden läggs på att generera teorier, vilket inte är 
målet med denna studie (Bryman & Bell 2013, s. 49).  

Motsatsen till ett induktivt synsätt är ett deduktivt, vilket återfinns i denna studie. Med detta 
menas att tidigare teorier används som utgångspunkt för att samla empiri och då testa 
teorierna (Jacobsen 2002, s. 34). Syftet med en deduktiv studie är att testa de relevanta 
teorierna (Artsberg 2005, s. 31) samt att se ifall förväntningarna som uppstått stämmer 
överens med empirin (Jacobsen 2002, s. 34). En deduktiv ansats valdes då studien utgår ifrån 
en referensram av tidigare studier och teorier, vilket underlättar insamlingen av empiri och 
gör det även möjligt att applicera teorierna på empirin i studiens analys. I och med att studien 
undersöker antal målsättningar börsnoterade företag väljer att redovisa samt vilka samband 
som finns kopplade till dessa, är studien deskriptiv (Artsberg 2005, s. 31). Studien kan även 
tillskrivas en positivistisk utformning, vilket ofta förknippas med kvantitativa studier. 
Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen där insamlad data ses som objektiv, 
forskaren har således ett opartiskt förhållande till insamlad data (Denscombe 2016, s. 344). 
Likheter med positivismen och denna studie återfinns främst i att det finns ett tydligt 
problemfokus med specifika frågeställningar samt att studien är utformad utifrån ett antal 
hypoteser, vilka bygger på tidigare teorier (Bryman & Bell 2013, s. 616). Dessa hypoteser 
prövades sedan för att kunna ta ställning till förklaringar i tidigare forskning och teorier, 
vilket överensstämmer med det positivistiska synsättet (Bryman & Bell 2013, s. 36).   
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3.2.  Metodval  

För att samla data gjordes en kvantitativ innehållsanalys, vilket innebär att texter och 
dokument analyserades där innehållet systematiskt kvantifierades utifrån i förväg bestämda 
kategorier. Detta är en fördel då det möjliggör att testa samband och skillnader mellan olika 
variabler, av den anledningen valdes denna metod för studien. En svaghet med 
innehållsanalys som metod är dock att texter lyfts ur sitt sammanhang vilket gör att 
underförstådda meningar kan gå förlorade (Denscombe 2016, s. 393). Men då 
innehållsanalysen i denna studie endast används för att identifiera målsättningar, vilka ofta är 
av enklare form, är inte texters underliggande kontext och mening av särskilt stor vikt. 

De dokument som valdes att analyseras var årsredovisningar då det är ett dokument som ska 
upprättas av aktiebolag samt att det över tid har visat sig finnas ett ökat intresse för 
årsredovisningar av flera läsargrupper (Crowther 2000). Årsredovisningen omfattas av lagar 
och principer om vad den ska innehålla och hur den ska upprättas. Företag har dock möjlighet 
att bifoga information utöver det som krävs och är således ett dokument med omfattande 
information om företaget med varierande mängd frivillig information. Den reglerade delen av 
årsredovisningen omfattas i Sverige av årsredovisningslagen och bokföringslagen samt 
diverse redovisningsrekommendationer (Artsberg 2005, s. 358). Utöver dessa lagar och 
rekommendationer omfattas börsnoterade koncerner inom EU även av regleringar utifrån den 
internationella IFRS-standarden med komplettering från Rådet för finansiell rapportering i de 
fall IFRS-principerna strider mot svensk lagstiftning (Sundgren, Nilsson & Nilsson 2013, s. 
11–12). Ett noterat företag på Stockholmsbörsen måste även följa Nasdaqs regelverk med 
kompletterande lagstiftning från Finansinspektionen (Nasdaq 2016). Därmed återfinns den 
information som krävs för att beräkna de oberoende variablerna företagsstorlek, 
lönsamhetsnivå och skuldsättningsgrad, samt de målsättningar som företag vill kommunicera 
till sina intressenter, i årsredovisningar. Detta gör årsredovisningen till ett lämpligt 
studieobjekt för att uppfylla denna studies syfte.  

 

3.3.  Tillvägagångssätt  

Med utgångspunkt i tidigare studier och teorier valdes ett antal oberoende variabler, utifrån 
vilka tre hypoteser utformades för varje variabel. Anledningen till att ha tre hypoteser för 
varje oberoende variabel berodde på att varje hypotes berörde var och en av de tre beroende 
variablerna: finansiella, icke-finansiella och totala målsättningar. Detta gjorde det möjligt att 
studera sambanden för var och en av de beroende variablerna. De valda hypoteserna och 
oberoende variablerna presenteras längre ner i kapitlet. 
 

3.3.1.  Kodningsmanual  
För att innehållsanalysen skulle kunna utföras på ett så konsekvent sätt som möjligt skapades 
inledningsvis en kodningsmanual (se bilaga 2). En kodningsmanual kan beskrivas som 
innehållsanalysens lexikon, med instruktioner till dem som ska samla in data (Bryman & Bell 
2013, s. 311). Kodningsmanualen är kategoriserad efter de beroende variablerna: finansiella, 
icke-finansiella och totala målsättningar. För varje kategori specificerades tillvägagångssätt 
samt bedömningskriterier för finansiella och icke-finansiella målsättningar. 
Tillvägagångssättet förtydligade vilka sökord som skulle användas vid innehållsanalysen och 
hur datan skulle dokumenteras i kodningsschemat. Bedömningskriterierna utformades med en 
strävan efter att minska risken för att en målsättning skulle kunna anses tillhöra mer än en 
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kategori, då det skulle lägga större vikt vid individuella bedömningar av den som samlar in 
datan. Därmed skulle datan anses vara mindre objektiv, vilket inte är eftersträvansvärt. 

  
3.3.2.  Datainsamling  
Med hjälp av kodningsmanualen analyserades företagens årsredovisningar och data kunde 
sammanställas i kodningsscheman i Microsoft Excel, där varje typ av målsättning för varje 
företag kunde summeras under respektive kategori. Information hämtades från 
årsredovisningar och eftersom de är sammanställda och publicerade av företag själva, och inte 
av annan forskare, institution eller organisation, anses de som primärkälla (Bryman & Bell 
2013, s. 323). Ett alternativ hade varit att hämta data, som exempelvis nyckeltal, från 
sekundära källor. Men då årsredovisningen skulle analyseras för att söka efter målsättningar 
samt för att minimerar risken för felaktigheter andra kan ha gjort vid insamling och 
sammanställning av data, gjordes ett val att även samla den typ av data från 
årsredovisningarna. Däremot samlades information om år för börsnotering från Avanza, vilket 
således är en sekundärkälla. Men då de tillhandahåller den informationen på ett lättillgängligt 
sätt valdes Avanza som informationskälla. Den data som samlades in sammanställdes efter 
studiens tre beroende variabler och fem oberoende variabler. De beroende variablerna var: 
finansiella, icke-finansiella och totala målsättningar och de oberoende variablerna var: 
företagsstorlek, lönsamhetsnivå, skuldsättningsgrad, Tobins q samt bransch. Varje oberoende 
variabel och hur de har räknats ut presenteras senare i kapitlet tillsammans med hypoteserna 
som tillhör var och en av dem.  
 

3.3.3.  Statistiska  beräkningar  och  sammanställning  av  resultat  
När all data var insamlad gjordes översiktliga tabeller och diagram för att få en övergripande 
förståelse för värdena för de olika variablerna. Därefter utfördes ett antal statistiska 
beräkningar med hjälp av programmet Microsoft Excel. För varje oberoende variabel, bortsett 
från bransch som behandlades separat, prövades hypoteserna, undersöktes korrelation samt 
undersöktes om fler oberoende variabler tillsammans visade på signifikanta samband. För att 
testa hypoteserna utfördes enkla linjära regressioner, vilka kunde visa om sambanden mellan 
variablerna var statistiskt signifikanta och därmed om nollhypoteserna skulle förkastas eller 
accepteras. Den hypotes som prövas är en så kallad mothypotes till en nollhypotes. 
Nollhypotesen säger i sin tur att inget samband föreligger. Då ett slumpmässigt urval aldrig 
kan ge fullständig information bestäms hur stor risk som ska tas för att nollhypotesen felaktigt 
förkastas eller accepteras. Denna risknivå kallas för signifikansnivå och ligger vanligtvis på 5 
%, således även i denna studie (Körner & Wahlgren 2015, s. 122).   

En enkel linjär regression är en metod för att analysera samband mellan en beroende och en 
oberoende variabel (Körner & Wahlgren 2015, s. 69). Ur de enkla linjära regressionerna 
framkom, utöver statistisk signifikans, även exempelvis hur stark korrelationen var. I de fall 
fler än en variabel visade på statistisk signifikans för en beroende variabel utfördes även en 
multipel linjär regression. En multipel regressionsanalys är en metod som används för att 
analysera variationen i en beroende variabel med hjälp av minst två oberoende variabler 
(Körner & Wahlgren 2015, s. 177). På så sätt kunde signifikans och korrelation för två eller 
fler oberoende variabler tillsammans analyseras.  

Innan multipla regressioner genomfördes undersöktes om de oberoende variablerna 
korrelerade med varandra, för att minska risken för multikollinearitet. Detta gjordes genom ett 
korrelationstest där resultaten kunde tolkas ur en korrelationsmatris. Skulle två oberoende 
variabler visa sig korrelera starkt med varandra bör en av dem elimineras då de visar på 
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samma typ av samband (Körner & Wahlgren 2015, s. 181). Metoden som användes för 
korrelationstestet var Pearsons r, vilken är lämplig för de intervall- och kvotvariabler som 
återfinns i denna studie (Bryman & Bell 2013, s. 355).  

Variabeln bransch är däremot en nominalvariabel då den består av grupper som inte kan 
rangordnas (Bryman & Bell 2013, s. 348). Därav utfördes de statistiska beräkningarna på ett 
annat sätt för denna variabel. För att beräkna om det finns en statistiskt signifikant skillnad 
mellan medelvärdena för de olika branscherna utfördes en envägs ANOVA med hjälp av 
statistikprogrammet SPSS. Om urvalsstorleken är ojämn och liten samt att variansen är 
ojämnt fördelat mellan de olika grupperna kan dock ANOVAn felaktigt visa att skillnaden 
inte är signifikant. Av den anledningen baserades den statistiska signifikansen istället på 
Welch-testets värde, vilket har visat sig kunna kontrollera problemen med ojämn och liten 
urvalsstorlek och ojämn varians (Brown & Forsythe 1974 s. 129). För det är just den typen av 
problem som variabeln bransch har i denna studie.  

 

3.4.  Oberoende  variabler  och  hypoteser  

För att förklara hur många målsättningar företag väljer att redovisa, samt skillnader mellan 
finansiella och icke-finansiella målsättningar, undersöks fem olika oberoende variabler. Dessa 
variabler baseras på resultat från tidigare forskning där de visat sig samvariera med mängden 
frivillig information som företag redovisar i årsredovisningar. Tobins q är dock ett undantag 
då det istället användes som ett kompletterande lönsamhetsbegrepp.   
 

3.4.1.  Företagsstorlek  
Företagsstorlek kan vara en viktig förklarande faktor för varför företag väljer att redovisa ett 
visst antal målsättningar eftersom stora företag har fler ägare och en större påverkan på 
samhället, vilket skapar en större intressentgrupp än för mindre företag (Hackston & Milne 
1996, s. 81). Företagsstorlek är en vanligt förekommande faktor som undersöks vid studier av 
vilken information företag väljer att presentera i årsredovisningar (se till exempel Hackston & 
Milne 1996; Meek, Roberts & Gray 1995; Hossain 2008), eftersom stora företag generellt 
redovisar mer information (Meek, Roberts & Gray 1995, s. 558). Enligt agentteorin finns det 
argument för att det föreligger en relation mellan storlek och mängd frivillig information 
(Hackston & Milne 1996, s. 81) vilket även mycket av tidigare forskning på området har 
visat. Förklaringar till att relationen finns berör bland annat att kostnaden för att redovisa en 
stor mängd information blir större för mindre företag än för stora. Dessutom har stora företag 
ett större behov att redovisa mer information då de är aktiva i mer omfattande nätverk. 
Dessutom har mindre företagsledningar ofta en större rädsla för att redovisa allt för mycket 
information då det kan hota företagets konkurrenskraft, vilket inte är lika vanligt för större 
företag (Hossain 2008, s. 663). Dessa argument bör innebära att större företag har fler 
incitament att redovisa mer information än vad lagar, principer och praxis kräver. Det bör 
alltså finnas ett positivt samband mellan företagsstorlek och antalet finansiella målsättningar 
som företag redovisar. Likaså gäller de icke-finansiella målsättningarna, vilka bör komplettera 
de finansiella målen och därmed också bli fler. Utifrån ovanstående resonemang leder det till 
följande hypoteser: 
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H1: Det finns ett positivt samband mellan företagsstorlek och antalet målsättningar som 
företag presenterar i årsredovisningar. 

H2: Det finns ett positivt samband mellan företagsstorlek och antalet finansiella målsättningar 
som företag presenterar i årsredovisningar. 

H3: Det finns ett positivt samband mellan företagsstorlek och antalet icke-finansiella 
målsättningar som företag presenterar i årsredovisningar. 

För att definiera företagsstorlek finns inte ett specifikt mått, utan för att avgöra om ett företag 
klassas som stort måste företaget under de två senaste räkenskapsåren uppfylla ett av tre 
villkor som berör måtten: antalet anställda, nettoomsättning och balansomslutning 
(Bolagsverket 2012). I denna undersökning kommer endast balansomslutning företräda 
begreppet företagsstorlek i enlighet med tidigare studier (se exempelvis Broberg, Tagesson & 
Collin 2010; Hossain 2008). I de fall företags årsredovisningar är upprättad i annan valuta 
beräknas balansomslutningen om i svenska kronor utifrån växelkursen vid slutet av år 2015, 
likt tillvägagångssättet i studien av Meek, Roberts och Gray (1995, s. 563). 
 

3.4.2.  Lönsamhetsnivå  
Stor del av tidigare forskning har visat att det finns en positiv relation mellan lönsamhetsnivå 
och mängden redovisad information (Hossain 2008, s. 663). Meek, Roberts & Gray (1995) 
menar att en förklaring till detta är att lönsamma företag har incitament att särskilja sig från 
mindre lönsamma företag för att underlätta anskaffning av kapital. Enligt Holland (2005) 
redovisar företag mer frivillig information i tider av god lönsamhet. Därmed finns en 
förväntan på att mer lönsamma företag ska redovisa mer frivillig information (Meek, Roberts 
& Gray 1995, s. 559–560), således även fler målsättningar. Därmed utgår denna studie från 
följande hypoteser gällande lönsamhetsnivå: 

H4: Det finns ett positivt samband mellan lönsamhetsnivå och antalet målsättningar som 
företag presenterar i årsredovisningar. 

H5: Det finns ett positivt samband mellan lönsamhetsnivå och antalet finansiella 
målsättningar som företag presenterar i årsredovisningar. 

H6: Det finns ett positivt samband mellan lönsamhetsnivå och antalet icke-finansiella 
målsättningar som företag presenterar i årsredovisningar. 

Lönsamhet är ett mått med många definitioner och kan därmed beräknas på flera olika sätt. I 
tidigare studier med lönsamhetsnivå som en förklarande variabel för mängden redovisad 
frivillig information finns exempelvis Broberg, Tagesson och Collin (2010) och Hossain 
(2008). Dessa studier definierar lönsamhet som räntabilitet på totalt kapital. Då dessa studier 
har visat på positiva samband mellan lönsamhetsnivå och mängden redovisad frivillig 
information, väljs samma definition för att testa om sambandet även gäller för antalet 
målsättningar. Räntabilitet på totalt kapital beräknas i denna studie ut enligt följande: 

Räntabilitet på totalt kapital = Resultat före räntekostnader / totalt kapital 
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3.4.3.  Skuldsättningsgrad  
Enligt agentteorin bör företag med högre skuldsättningsgrad redovisa mer frivillig 
information. Detta beror på att en hög skuldsättningsgrad bidrar med ökade agentkostnader, 
eftersom långivare har möjlighet att skydda sina intressen genom avtal och kontrakt (Jensen 
& Meckling 1976, s. 338). Genom att ge ut mer information kan osäkerheten hos investerare 
då minskas och så även agentkostnaderna (Prencipe 2004, s. 327). Detta var utgångspunkten 
för studien av exempelvis Broberg, Tagesson och Collin (2010) samt Jensen och Meckling 
(1976) som fann positiva samband mellan skuldsättningsgrad och mängden frivillig 
information företag redovisar. Därmed bör även ett positivt samband finnas för antalet 
målsättningar och en högre skuldsättningsgrad, vilket leder till följande hypoteser: 

H7: Det finns ett positivt samband mellan skuldsättningsgrad och antalet målsättningar som 
företag presenterar i årsredovisningar. 

H8: Det finns ett positivt samband mellan skuldsättningsgrad och antalet finansiella 
målsättningar som företag presenterar i årsredovisningar. 

H9: Det finns ett positivt samband mellan skuldsättningsgrad och antalet icke-finansiella 
målsättningar som företag presenterar i årsredovisningar. 

För att definiera skuldsättningsgrad är utgångspunkten Broberg, Tagesson och Collins studie 
(2010, s. 361), där måttet definieras enligt följande: 

Skuldsättningsgrad = Totala skulder / eget kapital 
  

3.4.4.  Tobins  q  
Flera studier har använt Tobins q som mätinstrument för att hitta olika samband gällande 
investering och lönsamhet. Ett exempel på det är en studie av Lorenzoni och Walentin (2007) 
där de kom fram till att kassaflöde och lönsamhet har en stark prognosförmåga gällande 
investeringar med hjälp av Tobins q (Lorenzoni & Walentin 2007). Tobins q är ett etablerat 
lönsamhetsmått som exempelvis många myndigheter och kommuner runt om i Sverige 
använder för att avgöra om projekt anses lönsamma eller inte (Boverket 2015; Länsstyrelsen 
Södermanlands län 2014). I denna studie används Tobins q som ett kompletterande 
lönsamhetsmått till det mått som tidigare beskrivits. Användandet av båda lönsamhetsmåtten 
ger en bredare bild av lönsamhetsbegreppet, i och med att Tobins q tar hänsyn till marknaden, 
vilken är svårare för företagen själva att påverka. Då lönsamhet enligt tidigare förväntades 
visa på ett positivt samband med antalet målsättningar är hypoteserna för Tobins q följande: 

H10:  Det finns ett positivt samband mellan Tobins q och antalet målsättningar som företag 
presenterar i årsredovisningar. 

H11: Det finns ett positivt samband mellan Tobins q och antalet finansiella målsättningar som 
företag presenterar i årsredovisningar. 

H12: Det finns ett positivt samband mellan Tobins q och antalet icke-finansiella målsättningar 
som företag presenterar i årsredovisningar. 

I och med att den ursprungliga formeln av Tobins q är komplex och svår att hantera, vilket ha 
påpekats i tidigare studier av exempelvis Lindenberg och Ross (1981), kommer den 
förenklade formeln att användas i denna studie. Denna approximation av Tobins q togs fram 
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av Chung och Pruitt (1994) och kräver endast siffror som kan hittas i ett företags 
årsredovisning samt information om aktiekurs. Den approximerade formeln lyder: 

q = (MVE + PS + DEBT) / TA 

•   MVE = Aktiernas marknadsvärde. 
•   PS = Preferensaktiernas marknadsvärde. 
•   DEBT = (Kortfristiga skulder – omsättningstillgångar) + långfristiga skulder 
•   TA = Totalt värde på tillgångar. 

Beräkningen av MVE och PS gjordes på så sätt att aktiens stängningskurs på balansdagen, 
taget från Nasdaq OMX, multiplicerades med antalet aktier.  
 

3.4.5.  Bransch  
En förklaring till att företag handlar på ett visst sätt kan dels förklaras av vilken bransch de är 
aktiva inom, likaså gäller för mängden redovisad frivillig information. Att ett företag väljer en 
låg grad av öppenhet och därmed inte redovisar information i någon större utsträckning utöver 
det som krävs, kan bero på att företaget är aktiv i en bransch där en stor del av 
konkurrensmedlen bygger på att hemlighålla en stor del information om produkter, forskning 
och utveckling (Meek, Roberts & Gray 1995, s. 559). Det kan även inom vissa branscher 
finnas incitament att redovisa viss information, till exempel då samhället ställer höga krav på 
ansvarstagande inom ett område som företaget verkar. Detta gäller för företag som producerar 
och säljer konsumentprodukter, vilka förväntas ta ett större socialt ansvar och även visa hur 
de gör det. Att visa på en hög grad av socialt ansvarstagande kan därmed förbättra företagets 
image och påverka försäljningen (Hackston & Milne 1996, s. 81–82). Således kan branscher 
med högre grad av förväntat socialt ansvarstagande förväntas redovisa fler icke-finansiella 
mål än andra branscher. Däremot kan andra branscher ha incitament att redovisa andra icke-
finansiella mål än just de som berör socialt ansvarstagande. Eftersom en uppdelning av icke-
finansiella mål inte kommer göras i denna studie kommer inte detta fenomen att synliggöras. 
Men antalet icke-finansiella mål kan ändå visa på större förväntningar på företag inom vissa 
branscher som leder till att dessa redovisas i årsredovisningar. Viss information kan alltså 
vara mer eller mindre relevant i olika branscher (Meek, Roberts & Gray 1995 s. 559), därav 
kan både antalet målsättningar och vilka målsättningar som företag inom olika branscher 
redovisar skilja sig åt. 

H13: Det finns skillnader i antalet målsättningar företag presenterar i årsredovisningar 
beroende på vilken bransch de tillhör. 

H14: Det finns skillnader i antalet finansiella målsättningar företag presenterar i 
årsredovisningar beroende på vilken bransch de tillhör. 

H15: Det finns skillnader i antalet icke-finansiella målsättningar företag presenterar i 
årsredovisningar beroende på vilken bransch de tillhör. 

För att göra en branschindelning av företagen som ingår i studien användes Nasdaq OMX 
Nordics indelning, eftersom populationen baseras på företagen som är noterade på Nasdaq 
OMX Stockholm. Branscherna som företagen delas upp i presenteras nedan i tabell 2.   
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Nasdaqs branschindelning Studiens branschindelning  

Oil & Gas Energi 

Utilities 

Materials Råvaror 

Industrials Industri 

Consumer Goods Konsumentvaror 

Consumer Services Konsumenttjänster 

Health Care Hälsovård 

Telecom Telekommunikation 

Financials Ekonomi 

Technology Teknik 

Tabell 2. Branschindelning (Nasdaq 2017). 
 
Då branscherna Oil & Gas och Utilities endast hade några få företag noterade slogs de 
samman under rubriken ”Energi” för att få ett större urval i en gemensam grupp. Dessutom 
blir det en mindre urvalsgrupp, vilket medför ett bättre underlag för analys (Denscombe  
2016, s. 87). 
 

3.4.6.  Översikt  av  hypoteser  
För en överblick över studiens hypoteser presenteras de i förenklad form nedan (se tabell 3). 

 Beroende variabler 

Antal totala 
målsättningar 

Antal finansiella 
målsättningar 

Antal icke-finansiella 
målsättningar 

Oberoende 
variabler 

Företagsstorlek H1: Positivt samband  
H0: Inget samband 

H2: Positivt samband  
H0: Inget samband 

H3: Positivt samband  
H0: Inget samband 

Lönsamhetsnivå H4: Positivt samband  
H0: Inget samband 

H5: Positivt samband  
H0: Inget samband 

H6: Positivt samband 
H0: Inget samband  

Skuldsättningsgrad H7: Positivt samband  
H0: Inget samband 

H8: Positivt samband  
H0: Inget samband 

H9: Positivt samband  
H0: Inget samband 

Tobins q H10: Positivt samband  
H0: Inget samband 

H11: Positivt samband  
H0: Inget samband 

H12: Positivt samband  
H0: Inget samband 

Bransch H13: Skillnad 
H0: Ingen skillnad 

H14: Skillnad 
H0: Ingen skillnad 

H15: Skillnad 
H0: Ingen skillnad 

Tabell 3. Översikt av studiens hypoteser 
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3.5.  Population  och  urval  

3.5.1.  Population  
Populationen för studien består utav samtliga företag som är noterade på den svenska börsen, 
Nasdaq OMX Stockholm (Nasdaq 2017). Detta inkluderar large-cap, mid-cap och small-cap 
företag, vilket är en summa av totalt 299 företag (2017-03-26). Valet av population baseras på 
att målsättningar kan vara av intresse för intressenterna (Alvehus & Jensen 2015, s. 270), och 
börsnoterade företag har generellt fler intressenter än andra företag då tillgängligheten för att 
investera i deras aktier är betydligt större än andra företag. Då inga internationella skillnader 
söks i denna studie avgränsas populationen till företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm. 
Även tillgängligheten av årsredovisningar är större för börsnoterade företag, vilket var en 
avgörande faktor vid valet av population. 
 

3.5.2.  Urval    
Utifrån populationen sattes ett antal urvalskriterier 
upp. Då studien har en tvärsnittsdesign undersöktes 
årsredovisningar endast från ett år, vilket är 
räkenskapsåret 2015. Året valdes då det är det senaste 
året som årsredovisningar fanns tillgängliga vid 
tidpunkten för studien, på så sätt blir datan så aktuell 
som möjligt. Detta urval innebär att företag som 
noterades 2016 och 2017 inte ingår i urvalet. Företag 
noterade år 2015 har också uteslutits för att alla 
företag som ingår i undersökningen ska ha varit 
börsnoterade under hela räkenskapsåret. Utöver dessa 
kriterier har även företag där årsredovisningar som 
inte varit tillgängliga uteslutits. Likaså gäller för 
företag med brutet räkenskapsår, då deras 
årsredovisningar inte omfattar samma tidsperiod. 
Det sista urvalskriteriet innebär att banker 
utesluts ur urvalet då deras kapitalstruktur skiljer 
sig avsevärt från övriga företag, vilket främst 
skulle påverka den undersökta variabeln 
skuldsättningsgrad. Dessa urvalskriterier skapade 
förutsättningar som bidrog till att inget bortfall 
uppstod i urvalet.  

Med utgångspunkt i urvalsramen har ett 
stratifierat slumpmässigt urval gjorts, vilket 
innebär att populationen har delats in i olika 
grupper varifrån ett slumpmässigt urval har 
gjorts (Denscombe 2016, s. 70). Då bransch är 
en variabel som ska undersökas som består av 
många kategorier, delades företagen först in i 
respektive bransch, utifrån vilket ett 
slumpmässigt urval gjordes. Antalet företag i 
varje bransch varierade från 6 till 61 stycken, 
därför samlades data från alla företag i de 
branscher med tio eller färre företag. För övriga 

Börsnoterade företag (2017-03-26) 299 

Företag som börsnoterades 2015 -3 

Företag som börsnoterades 2016 -22 

Företag som börsnoterades 2017 -26 

Ej tillgängliga årsredovisningar -6 

Företag med brutet räkenskapsår -15 

Banker -5 

Urvalsram 222 

Bransch Antal företag 
i urvalsram 

Antal företag 
i urval 

Energi 6 6 

Råvaror 14 10 

Industri 61 18 

Konsumentvaror 27 10 

Konsumenttjänster 15 10 

Hälsovård 28 10 

Telekommunikation 6 6 

Ekonomi 38 11 

Teknik 27 10 

Totalt 222 91 

Tabell 4. Eliminering av företag som inte 
ingår i urvalsramen (Avanza 2017).  

Tabell 5. Studiens urval. 
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branschgrupper gjordes ett slumpmässigt urval på 30 % av företagen i varje branschkategori, 
men minst 10 stycken. Dessa val gjordes för att inte urvalet i varje grupp skulle bli allt för 
litet, vilket skulle minska förutsättningarna för en djupare analys (Denscombe 2016, s. 87). 
Totalt består urvalet av 91 företag, dessa presenteras i bilaga 1. 

 

3.6.  Studiens  trovärdighet  

För att kunna avgöra vardera studien är trovärdig tas två begrepp upp, dessa är validitet och 
reliabilitet. För att en studie ska vara valid måste den dock vara reliabel, däremot kan en 
studie vara reliabel även fast måtten inte är valida.  
 

3.6.1.  Reliabilitet    
Reliabilitet är ett begrepp syftar till hur pålitligt ett undersökningsresultat är, vilket innebär att 
om en upprepning av studien skulle leda till samma resultat skulle reliabiliteten anses god. 
Det vill säga hur stor inverkan slump eller tillfälligheter har på resultatet (Bryman & Bell 
2013, s. 62–63). För denna studie är reliabilitetsbegreppet stabilitet av störst intresse, då det 
berör hur stabilt ett mått är. Ett mått anses som stabilt då resultatet för det inte fluktuerar i 
någon större utsträckning om det skulle samlas in vid två olika tillfällen (Bryman & Bell 
2013, s. 170–171). Då uträkningen av studiens oberoende variabler företagsstorlek, 
lönsamhetsnivå, skuldsättningsgrad och Tobins q har definierats och att datan hämtades från 
årsredovisningar samt från Nasdaq OMX skulle en upprepning av inhämtning av data 
resultera i samma resultat. Därmed är stabiliteten för dessa mått hög. Likaså för måttet 
bransch som har baserats på Nasdaqs branschindelning. För de beroende variablerna 
finansiella, icke-finansiella och totala målsättningar föreligger däremot en något lägre 
stabilitet. Detta beror på att en bedömning måste göras för vad som räknas som en finansiell 
målsättning respektive en icke-finansiell målsättning. För att uppnå en så hög stabilitet som 
möjligt för dessa mått uppfördes en kodningsmanual med bedömningskriterier med 
eftersträvan att göra en så tydlig definition av de olika målsättningarna som möjligt. 
Dessutom gjordes även ett så kallat test-retest, vilket innebär att data för måtten samlas in vid 
ett ytterligare ett tillfälle för att kontrollera att resultaten blev lika. Detta gjordes på ett mindre 
antal företag i urvalet och gav mycket liknande resultat. Därmed anses reliabiliteten för 
måtten som berör målsättningar vara relativt höga, dock inte lika höga som övriga variabler. 

Ett annat reliabilitetsbegrepp som är relevant för denna studie är interbedömarreliabilitet, då 
studien är utförd av mer än en person. Då olika individer gör subjektiva bedömningar finns en 
risk att deras tolkningar inte överensstämmer med varandra. Ett sådant problem medför en 
minskad interbedömarreliabilitet (Bryman & Bell 2013, s. 171–172). Återigen så är detta 
relevant för bedömningarna som gjordes för vad som var en finansiell och ett icke-finansiell 
målsättning. Men då datan endast samlades in av en av författarna till denna studie kan 
interbedömarreliabilitet anses vara hög. 
 

3.6.2.  Validitet  
Begreppet validitet syftar till hur väl de slutsatser som presenteras i en studie hänger ihop med 
verkligheten (Bryman & Bell 2013, s. 63). För att få en förståelse för denna studies validitet 
används begreppen: begreppsvaliditet, intern validitet samt extern validitet. Begreppsvaliditet 
handlar om hur väl ett mått för ett begrepp verkligen mäter det som avses (Bryman & Bell 
2013, s. 63–64). Då de olika måtten som används i denna studie är hämtade ur tidigare studier 
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ökar det begreppsvaliditeten. Intern validitet inbegriper hur väl slutsatser som berör kausala 
samband är hållbara eller inte (Bryman & Bell 2013, s. 64). Då tidigare studier av frivilligt 
redovisad information har kunnat påvisa att kausala samband föreligger, stärks den interna 
validiteten för denna studie. Men för att öka den interna validiteten ytterligare hade 
exempelvis intervjuer av de som beslutar om vad som ska ingå i företagens årsredovisningar 
varit positivt. Men då tonvikten lades på att undersöka sambanden görs antaganden om 
kausaliteten med försiktighet och främst med utgångspunkt i vad tidigare studier har visat. 

Extern validitet handlar om hur väl en studies resultat kan generaliseras utöver den kontext 
som undersökningen är utförd i. För att uppnå hög extern validitet är det viktigt att studiens 
urval är representativt (Bryman & Bell 2013, s. 64). I denna studie har en avvägning gjorts för 
att få ett så representativt urval som möjligt, samtidigt som att urvalet ur varje bransch inte 
skulle bli för litet. Av den anledningen ökas möjligheten att göra statistiskt säkrare 
jämförelser mellan branscherna på bekostnad av representativiteten för hela populationen. 
Dock så kan denna bekostnad anses vara relativt liten då urvalet gjordes med hänsyn till att få 
ett så representativt urval som möjligt under förutsättningarna för studien.  

 

3.7.  Kritik  

3.7.1.  Metodkritik  
En kritik som kan föras mot denna studie är att endast kvantitativa metoder har tillämpats. 
Med hypotesprövning och regressionsanalyser har den sociala verkligheten sökts förklaras 
med hjälp av naturvetenskapliga metodprinciper, vilket kan anses vara problematiskt. För att 
få en djupare förståelse för problemet i den sociala kontext det återfinns i hade studien 
exempelvis kunnat kompletteras med kvalitativa metoder. Den typen av metodkombination 
där kvantitativa och kvalitativa metoder används i samma studie brukar framhållas som 
positiv då det ger fler perspektiv på samma problem, vilket ökat kvaliteten på data 
(Denscombe 2016, s. 211). Men bara för att en kvantitativ och en kvalitativ metod 
kombineras innebär det inte att användbarheten automatiskt ökar, utan det viktigaste är att den 
eller de metoder som väljs är de som är mest lämpade för problemet (Denscombe 2016, s. 
212). Av den anledning valdes, trots fördelarna med vad en komplettering av kvalitativa 
metoder skulle kunna bidra med, att endast använda kvantitativa metoder då det ansågs främst 
kunde besvara det huvudsakliga problemet. 

Kritik kan även föras mot studiens urvalsgrupper vilka var uppdelade efter bransch. Detta 
diskuterades även i delen om den externa validiteten. Då studiens urvalsgrupper var så många 
som nio stycken behövdes ett visst antal i varje grupp för de statistiska beräkningarna, vilket 
skedde på bekostnad av proportionerna i antal företag per bransch. Detta problem hade kunnat 
minskas genom att slå ihop fler branschgrupper så de blev färre. Men då syftet med att 
använda bransch som variabel var att kunna jämföra med tidigare studier skulle en 
sammanslagning av fler branschgrupper försvåra denna möjlighet.  
 

3.7.2.  Källkritik  
För att kritiskt diskutera studiens källor används fyra kriterier som utgångspunkt: äkthet, 
tidssamband, oberoende och tendensfrihet. Äkthet handlar om att en källa ska vara det den 
utger sig för att vara, vilket innebär att resultat inte ska ha förfalskats eller förskönats (Thurén 
2013, s. 17). Begreppet tidssamband syftar till den tid som passerat mellan en händelse och att 
händelsen beskrivs. Desto längre tid som förflutit mellan dessa händelser påverkar källans 
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tillförlitlighet, vilket skapar skäl till större tvivel (Thurén 2013, s. 7). Att en källa är 
oberoende innebär att den inte är beroende av andra källor som exempelvis ett referat är. En 
ursprunglig källa (primärkälla) är som huvudregel mer tillförlitlig än en sekundärkälla 
(Thurén 2013, s. 45). Det sista kriteriet tendensfrihet handlar om källans opartiskhet. Om en 
källa har ett eget intresse av att påverka innehållet finns risk för att intresset går före 
sanningen och blir därmed partisk och inte tillförlitlig (Thurén 2013, s. 63).  

Data för studien hämtades ur årsredovisningar, vilket är ett dokument som granskas av en 
eller flera revisorer. Skulle revisorn upptäcka väsentliga felaktigheter har denne skyldighet att 
lämna ett uttalande om detta i revisionsberättelsen (SFS 1999:1079). Revisorerna granskas i 
sin tur av Revisorsnämnden, vilket är en statlig myndighet som har till uppgift att se till att 
näringslivet har tillgång till kvalificerade revisorer (Revisorsnämnden 2017). Därav bör 
årsredovisningar som källa ha relativt hög tillförlitlighet vad gäller äkthet samt tendensfrihet, 
åtminstone när det kommer till den typ av information som samlats in för denna studie. 
Årsredovisningen ses som en primärkälla då den ges ut från företagen själva, vilket gör den 
oberoende av andra källor. Vad gäller tidssamband så finns det tidsgränser för när en 
årsredovisning ska upprättas (SFS 1995:1554), vilket minskar risken för att lång tid ska 
passera mellan den rapporterade tidsperioden och tiden då årsredovisningen uppförs. Detta 
gör årsredovisningen till en källa med relativt hög tillförlitlighet även med hänseende till 
oberoende och tidssamband.  

Information har även hämtats från Nasdaq och Avanza angående exempelvis företags 
börsnoteringar, aktiekurser och introduktionsdag. Nasdaq är ett av världens största börsföretag 
med över 3 500 listade bolag (Nasdaq u.å.) och Avanza är en aktiemäklare på internet i 
Sverige med handel i över 1 300 fonder (Avanza u.å.). Då dessa företag tillhandhåller handel 
med aktier och fonder bör de inte ha incitament att ge ut falsk information och inte heller 
påverka information till deras fördel vad gäller den typ av information som hämtas om företag 
i denna studie. Kriterierna oberoende och tidssamband bör inte heller vara problematiska för 
dessa hemsidors tillförlitlighet. 

Stor del av denna studies källa till information har byggt på vetenskapliga artiklar, men även 
böcker och en licentiatuppsats. Då vetenskapliga artiklar granskas av andra forskare kan de 
anses ha en högre tillförlitlighet vad gäller främst äkthet och tendensfrihet, än böcker och 
licentiatuppsatser. Med det är inte sagt att böcker och uppsatser inte kan anses som 
tillförlitliga, men att det kan finnas anledning till att vara något mer kritisk till dessa som 
källa. För kriteriet tidssamband bör även vetenskapliga artiklar anses vara något mer 
tillförlitliga, då det bör finnas större incitament att publicera en artikel på ett visst ämne innan 
någon annan. Därmed minskas risken för att lång tid passerar mellan att en händelse uppstår 
och att det dokumenteras. Vad gäller kriteriet oberoende anses vetenskapliga artiklar, böcker 
och uppsatser som primärkällor till information. Däremot kan framförallt böcker vara mindre 
noga med att hänvisa till de källor som använts, vilket kan minska tillförlitligheten för böcker 
som källa.      
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4.  Resultat  
Detta kapitlet inleds med en översikt av den data som samlats in, där variabeln bransch är 
exkluderad för att behandlas i en egen del. Efter översikten presenteras resultaten för de 
beroende variablerna totala målsättningar, finansiella målsättningar och icke-finansiella 
målsättningar var för sig. Därefter presenteras resultatet för den oberoende variabeln 
bransch för att sedan avslutas med en sammanfattning.

 

4.1.  Översikt    

För studien har data samlats in för antal finansiella, icke-finansiella och totala målsättningar 
samt företagsstorlek, lönsamhetsnivå, skuldsättningsgrad, Tobins q och bransch. För att få en 
översikt av studiens olika variabler presenteras nedan en tabell där medelvärde, median, 
typvärde, standardavvikelse, varians, högsta värdet, lägsta värdet och summan presenteras för 
varje enskild variabel (se tabell 6). Här bortses dock variabeln bransch, vilken behandlas 
senare i en egen del. Då variablerna skuldsättningsgrad och Tobins q, innehåller extrema 
värden skiljer sig medelvärdet relativt mycket från medianen. Då medianen inte påverkas av 
dessa extremvärden ger den en mer rättvis bild över genomsnittet för de variablerna 
(Denscombe 2016, s. 355).  

 Oberoende variabler Beroende variabler 

 Företags-
storlek 
(balans- 
omslut., mkr) 

Lönsam-
hetsnivå 

Skuldsätt- 
ningsgrad 

Tobins q Totala  
målsättningar 

Finansiella 
målsättningar 

Icke- 
finansiella  
målsättningar 

Medelvärde 27 713 0,079 2,19 1,71 5,73 2,98 2,75 

Median 5 174 0,085 1,04 1,16 5 3 1 

Typvärde Saknas Saknas Saknas Saknas 3 4 0 

Standardav. 56 359 0,13 9,94 2,2 4,32 2,02 3,37 

Varians 3 176 362 242 0,016 98,8 4,83 18,67 4,09 11,35 

Min 144 -0,57 -11,09 0,12 0 0 0 

Max 308 146 0,43 94,77 17,19 19 9 14 

Summa 2 521 879 7,17 198,97 155,51 521 271 250 

Tabell 6. Överblick av statistik för studiens variabler (exklusive bransch). 
 

   



 

 27 

4.2.  Totala  målsättningar  

Av undersökningen framkom att totalt redovisar 85 av 91 företag (93,4 %) minst en mål-
sättning (finansiell eller icke-finansiell) i sin årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Antalet 
målsättningar för varje företag varierade från 0 till 19 stycken, dock var företagen med över 
11 målsättningar endast några få. Typvärdet för totalt antal målsättningar var 3 stycken, med 
10 företag som redovisade detta antal. Medelantalet målsättningar per företag var 5,7 stycken. 
För en överblick av fördelningen av antalet mål företag redovisar, se diagram 1. 

 
Diagram 1. Överblick av antal redovisade totala målsättningar. 

 

4.2.1.  Korrelation  och  enkla  linjära  regressionsanalyser  
För att utesluta att variablerna korrelerade starkt med varandra utfördes ett korrelationstest (se 
tabell 7). Korrelationen mellan de oberoende variablerna var svaga, bortsett från 
lönsamhetsnivå och Tobins q som uppvisade en korrelation på 0,53 vilket i förhållande till 
övriga oberoende variabler är relativt högt. Därmed finns en risk för multikollinearitet för 
dessa variabler vid en multipel regressionsanalys.   

 Totala  
målsättningar 

Företagsstorlek Lönsamhetsnivå Skuldsättningsgrad Tobins q 

Totala målsättningar 1     

Företagsstorlek 0,36 * 1    

Lönsamhetsnivå 0,24 ° -0,01 1   

Skuldsättningsgrad -0,09 † -0,04 -0,06 1  

Tobins q -0,04 † -0,08 0,53 -0,06 1 

Tabell 7. Korrelationsmatris av totala målsättningar.  
* Korrelationen är signifikant (signifikansnivå ≤ 0,01). 
° Korrelationen är signifikant (signifikansnivå ≤ 0,05). 
† Korrelationen är inte signifikant (signifikansnivå > 0,05).  



 

 28 

I förhållande till den beroende variabeln totala målsättningar uppvisade företagsstorlek och 
lönsamhetsnivå starkast korrelation på 0,36 respektive 0,24. Både skuldsättningsgrad och 
Tobins q hade mycket svag korrelation på -0,09 respektive -0,04. 

För att testa hypoteserna H1 (företagsstorlek), H4 (lönsamhetsnivå), H7 (skuldsättningsgrad) 
samt H10 (Tobins q), vilka berör samband med den beroende variabeln totala målsättningar, 
utfördes enkla linjära regressioner. Av regressionerna framkom att variablerna 
skuldsättningsgrad och Tobins q inte var statistiskt signifikanta, även när extremvärden 
exkluderades. Detta innebär att nollhypoteserna för H7 och H10 ska accepteras. Däremot 
visade variablerna företagsstorlek och lönsamhetsnivå på statistiskt signifikanta positiva 
samband med en signifikansnivå på 0,0004 respektive 0,022. Nollhypoteserna för H1 och H4 
ska därmed förkastas. Av variablerna företagsstorlek och lönsamhetsnivå visade 
företagsstorlek på en starkare korrelation (0,36 i förhållande till 0,24) samt en lägre 
signifikansnivå. För att få en överblick av spridning och korrelation av antalet målsättningar i 
förhållande till företagsstorlek och lönsamhetsnivå presenteras spridningsdiagram över detta 
nedan (se diagram 2). 

 
Diagram 2. Spridningsdiagram av totala målsättningar: företagsstorlek och lönsamhetsnivå. 

 

4.2.2.  Multipel  regressionsanalys  
För att undersöka om det fanns ett signifikant samband mellan antalet målsättningar och de 
oberoende variablerna tillsammans utfördes en multipel linjär regression. Men då 
lönsamhetsnivå och Tobins q visade på en risk för multikollinearitet uteslöts Tobins q då den 
variabeln både hade svagare korrelation och inte heller var signifikant i den enkla 
regressionen. Variabeln skuldsättningsgrad visade sig inte heller vara signifikant i den enkla 
regressionen, vilket även stämde i den multipla regressionen.  

Av den multipla regressionen framkom att ett statistiskt signifikant samband föreligger mellan 
antalet totala målsättningar och företagsstorlek samt lönsamhetsnivå, med en korrelation på 
0,44 och signifikansnivåer på 0,0003 respektive 0,013 (se tabell 8). Det föreligger alltså ett 
relativt svagt positivt samband med mycket låg signifikansnivå.  
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Tabell 8. Regressionsanalys av totala målsättningar: företagsstorlek och lönsamhetsnivå. 

 

4.3.  Finansiella  målsättningar  

80 av 91 (87,9 %) företag redovisade finansiella målsättningar i sin årsredovisning. 
Medelantalet finansiella målsättningar per företag var 3 stycken och typvärdet 4, där antalet 
finansiella målsättningar varierade mellan 0 och 9 stycken. För en överblick av antalet 
redovisade finansiella målsättningar, se diagram 3. 

 
Diagram 3. Överblick av antal redovisade finansiella målsättningar. 

 

4.3.1.  Korrelation  och  enkla  linjära  regressionsanalyser  
För att utesluta att de oberoende variablerna korrelerar med varandra utfördes även för de 
finansiella målsättningarna ett korrelationstest. Likt för totala målsättningar korrelerar Tobins 
q med lönsamhetsnivå relativt mycket, vilket ska tas hänsyn till vid eventuell multipel 
regressionsanalys. Ut över de variablerna korrelerade inga av de oberoende variablerna starkt 
med varandra. 

För att testa hypoteserna H2 (företagsstorlek), H5 (lönsamhetsnivå), H8 (skuldsättningsgrad) 
och H11 (Tobins q) gjordes enkla linjära regressioner av varje variabel. Då både Tobins q och 
skuldsättningsgrad innehåller enstaka extremvärden utfördes regressioner även utan 
respektive extremvärden. Av regressionerna framkom att varken företagsstorlek, lönsamhets-
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nivå eller Tobins q var statistiskt signifikanta, alltså ska nollhypoteserna för H2, H5 och H11 
accepteras. Däremot ska nollhypotesen förkastas för H8 då det finns ett statistiskt signifikant 
positivt samband (signifikansnivå: 0,03) mellan antalet finansiella målsättningar och 
skuldsättningsgrad, men detta underförutsättningen att extremvärden exkluderas (se tabell 9).  

Tabell 9. Regressionsanalys av finansiella målsättningar: skuldsättningsgrad. 

Då nollhypotesen för H8 förkastas under förutsättning att extremvärdena plockas bort gjordes 
också ett nytt korrelationstest utan dessa två extrema värden (se tabell 10). Ur den nya 
korrelationsmatrisen framkom att skuldsättningsgrad också hade den starkaste korrelationen 
med antal finansiella målsättningar på 0,23.   

 Finansiella 
målsättningar 

Företagsstorlek Lönsamhetsnivå Skuldsättningsgrad Tobins q 

Finansiella 
målsättningar 

1     

Företagsstorlek  0,09 † 1    

Lönsamhetsnivå 0,15 † -0,009 1   

Skuldsättningsgrad 0,23 °  0,05 -0,39 1  

Tobins q -0,15 † -0,08 0,54 -0,31 1 

Tabell 10. Korrelationsmatris av finansiella målsättningar. 
*Korrelationen är signifikant (signifikansnivå ≤ 0,01). 
° Korrelationen är signifikant (signifikansnivå ≤ 0,05). 
† Korrelationen är inte signifikant (signifikansnivå > 0,05). 

För att få en överblick av spridning och korrelation med och utan extremvärden presenteras 
nedan spridningsdiagram över detta (se diagram 4). Diagrammen belyser vilken påverkan 
extremvärden kan ha, vilket motiverar att bortse från dem för att bedöma statistisk signifikans 
och korrelation. Då endast en variabel visade sig vara signifikant visade även den multipla 
regressionen på samma samband, den gav alltså samma resultat.  
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Diagram 4. Spridningsdiagram av finansiella målsättningar: skuldsättningsgrad med och utan 
extremvärden. 

 

4.4.  Icke-finansiella  målsättningar  

De icke-finansiella målsättningarna redovisades av något färre företag än de finansiella 
målsättningar, då endast 60 av 91 företag (65,9 %) redovisade dessa. Medelantalet för icke-
finansiella målsättningar per företag var 2,8 stycken och typvärdet 0. Några få företag 
redovisade betydligt fler icke-finansiella målsättningar än andra där ett företag redovisade 
hela 14 mål. Detta leder till att medianen på 1 målsättning per företag är något mindre än 
medelvärdet. För en överblick av antalet redovisade icke-finansiella målsättningar,  
se diagram 5.  

 
Diagram 5. Överblick av antal redovisade icke-finansiella målsättningar. 

 

4.4.1.  Korrelation  och  enkla  linjära  regressionsanalyser  
Ett korrelationstest utfördes även för de icke-finansiella målsättningarna, vilket likt de totala 
och finansiella målsättningarna, visade att risken för multikollinearitet är väldigt svag mellan 
de oberoende variablerna bortsett från Tobins q och lönsamhet. Mellan dessa variabler är 
korrelationen 0,53 (se tabell 11). Ingen av variablerna visar heller på någon stark korrelation 
med den beroende variabeln antal icke-finansiella målsättningar, men starkast visar variabeln 
företagsstorlek på 0,4.  
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 Icke-finansiella 
målsättningar 

Företagsstorlek Lönsamhetsnivå Skuldsättningsgrad Tobins q 

Icke-finansiella 
målsättningar 

1     

Företagsstorlek 0,41 † 1    

Lönsamhetsnivå 0,2 † -0,01 1   

Skuldsättningsgrad -0,05 † -0,04 -0,06 1  

Tobins q 0,04 † -0,07 0,53 -0,06 1 

Tabell 11. Korrelationsmatris av icke-finansiella målsättningar.  
* Korrelationen är signifikant (signifikansnivå ≤ 0,01). 
° Korrelationen är signifikant (signifikansnivå ≤ 0,05). 
† Korrelationen är inte signifikant (signifikansnivå > 0,05). 

Nästa steg var ett hypotestest av H3 (företagsstorlek), H6 (lönsamhetsnivå), H9 
(skuldsättningsgrad) och H12 (Tobins q), vilket gjordes genom enkla linjära regressioner. Av 
regressionerna framkom att ingen av variablerna kunde visa på statistiskt signifikanta 
samband, oavsett om extremvärden för skuldsättningsgrad och Tobins q plockades bort. Detta 
innebär att nollhypoteserna för H3, H6, H9 och H12 ska accepteras. Den variabel vars 
signifikansnivå var närmast gränsvärdet 0,05 var variabeln lönsamhetsnivå på 0,06. Men då 
korrelationen mellan lönsamhetsnivå och icke-finansiella målsättningar var så låg som 0,2 
bortses att variabeln ändå var nära gränsvärdet för signifikansnivån. Då ingen variabel kunde 
visa på ett signifikant samband visade inte heller den multipla regressionen på några 
signifikanta samband. 

 

4.5.  Bransch  

När företagen delades upp i branscher redovisade 100 % av dem inom energi, 
konsumentvaror, konsumenttjänster och teknik minst en målsättning. Däremot så redovisade 
endast 80 % respektive 83 % av företagen inom råvaror och telekommunikation minst en 
målsättning. För finansiella målsättningar redovisade samtliga företag inom konsumentvaror 
och teknik dessa, medan endast 67 % av företagen inom energi redovisade finansiella 
målsättningar. Den bransch med störst andel företag som redovisade icke-finansiella 
målsättningar var telekommunikation, där 83 % av företagen redovisade dessa mål. Däremot 
redovisade endast 33 % av företagen inom energi icke-finansiella målsättningar. För en 
överblick över andelen av företagen i respektive bransch som redovisade målsättningar,  
se diagram 6.  
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Diagram 6. Andel företag i varje bransch med redovisade målsättningar (totalt samt uppdelat i finansiella 
och icke-finansiella). 

 

4.5.1.  Totala  målsättningar  
Vid en överblick av medelvärde och median av totalt antal målsättningar hade framförallt 
branschen konsumentvaror de högsta värdena, medan energi var mest utmärkande med låga 
värden. Energi hade dessutom det lägsta maxvärdet med endast 2 mål. Även industri och 
råvaror utmärkte sig med relativt höga medelvärden och medianer (se tabell 12).   

 Energi Råvaror Industri Konsument- 
varor 

Konsument- 
tjänster 

Hälso- 
vård 

Telekom Ekonomi Teknik 

Medelvärde 1,2 6 6,4 10,2 5,6 4,1 5,3 5,5 4,6 

Median 1 6,5 5,5 8 6 3,5 2,5 5 5 

Min 1 0 0 4 1 0 0 0 2 

Max 2 11 15 19 10 11 16 11 7 

Tabell 12. Statistik över totala målsättningar utifrån bransch. 
 
För att undersöka om skillnaderna i medelvärde, för antal totala målsättningar, var statistiskt 
signifikanta mellan branscherna utfördes en envägs ANOVA. Signifikansnivån beräknades 
genom ett Welch-test, vilket visade på en statistiskt signifikant skillnad (0,00). Detta innebär 
att nollhypotesen för H13 ska förkastas.  
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4.5.2.  Finansiella  målsättningar  
Vad gäller de finansiella målsättningarna utmärkte sig energi även här med lägst medelvärde 
och median. Högst medelvärde och median hade konsumentvaror, följt av industri med något 
lägre värden. Utöver energi hade även telekom låga värden (se tabell 13).     

 Energi Råvaror Industri Konsument- 
varor 

Konsument- 
tjänster 

Hälso- 
vård 

Telekom Ekonomi Teknik 

Medelvärde 0,8 2,7 3,6 4,9 2,3 2,2 1,8 3,4 3,2 

Median 1 3 4 4 1,5 2 1 3 3,5 

Min 0 0 0 3 0 0 0 0 2 

Max 2 6 9 9 5 5 5 6 4 

Tabell 13. Statistik över finansiella målsättningar utifrån bransch. 
 
För att testa hypotesen H14 utfördes även här en envägs ANOVA med Welch-test. Testet 
visade på en statistiskt signifikant skillnad mellan medelvärdena i branscherna för finansiella 
målsättningar (0,00), vilket innebär att nollhypotesen för H14 ska förkastas.   
 

4.5.3.  Icke-finansiella  målsättningar  
Branschen med högst medelvärde (5,3) och median (4) när de icke-finansiella målsättningarna 
studeras var återigen konsumentvaror. Även telekommunikation utmärkte sig här med ett 
relativt högt medelvärde (3,5) samt råvaror med hög median (4,5). Utöver energi hade även 
teknik ett lågt medel- och medianvärde (se tabell 14).  

 Energi Råvaror Industri Konsument- 
varor 

Konsument- 
tjänster 

Hälso- 
vård 

Telekom Ekonomi Teknik 

Medelvärde 0,3 3,3 2,8 5,3 3,3 1,9 3,5 2,2 1,4 

Median 0 4,5 2 4 2 1 1,5 1 1,5 

Min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Max 1 8 12 12 9 6 13 7 3 

Tabell 14. Statistik över icke-finansiella målsättningar utifrån bransch. 
 

Envägs ANOVAn med Welch-test visade att det förelåg en statistiskt signifikant skillnad 
mellan medelvärdena för icke-finansiella målsättningar (0,002). Detta betyder att 
nollhypotesen för H15 ska förkastas. Signifikansnivån var dock något högre än för 
målsättningar totalt och finansiella målsättningar, men inom gränsvärdet för signifikansnivån 
på 0,05.   
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4.6.  Sammanfattning  av  resultat  

Sammanfattningsvis redovisade en stor andel av företagen någon typ av målsättning, däremot 
redovisade betydligt fler företag finansiella målsättningar än icke-finansiella. Både finansiella 
och icke-finansiella målsättningar uppvisade närliggande medelvärden men mer åtskilda 
medianer. Då de icke-finansiella målsättningars median avvek mest från medelvärdet blir det 
tydligt att den stora andel som inte redovisade dessa mål drog ner medianen, medan de få 
företag som redovisade väldigt många drog upp medelvärdet till en nivå i linje med de 
finansiella målsättningarna. För de totala målsättningarna visade företagsstorlek och 
lönsamhetsnivå på signifikanta samband med en positiv korrelation medan de finansiella 
målsättningarna visade på ett signifikant positivt samband med skuldsättningsgrad, då 
extremvärden exkluderades. För de icke-finansiella målsättningarna återfanns dock inga 
signifikanta samband med någon av de undersökta variablerna. 

För variabeln bransch utmärkte sig energi med lågt antal totala, finansiella och icke-
finansiella målsättningar. Däremot redovisade alla undersökta företag inom energi minst en 
målsättning. Konsumentvaror var branschen med högst medelvärde och median för totala 
målsättningar samt uppdelat i finansiella och icke-finansiella mål. Dessutom redovisade 
samtliga av de undersökta företagen inom konsumentvaror finansiella mål. Även branschen 
industri bör uppmärksammas då dessa företag redovisar betydligt färre icke-finansiella 
målsättningar än finansiella sett till deras medianvärden samt sätt till andelen som redovisar 
finansiella mål i förhållande till icke-finansiella. Skillnaderna mellan branscherna visade sig 
vara statistiskt signifikanta, vilket innebär att företag inom olika branscher redovisar olika 
antal totala, finansiella och icke-finansiella målsättningar med minst 95 % säkerhet. För en 
översikt över utfallet för studiens hypoteser, se nedanstående tabell (tabell 15). 

 Beroende variabler 

Antal totala 
målsättningar 

Antal finansiella 
målsättningar 

Antal icke-finansiella 
målsättningar 

Oberoende 
variabler 

Företagsstorlek H1: Positivt samband  
H0: Inget samband 

H2: Positivt samband  
H0: Inget samband 

H3: Positivt samband  
H0: Inget samband 

Lönsamhetsnivå H4: Positivt samband  
H0: Inget samband 

H5: Positivt samband  
H0: Inget samband 

H6: Positivt samband 
H0: Inget samband  

Skuldsättningsgrad H7: Positivt samband  
H0: Inget samband 

H8: Positivt samband  
H0: Inget samband 

H9: Positivt samband  
H0: Inget samband 

Tobins q H10: Positivt samband  
H0: Inget samband 

H11: Positivt samband  
H0: Inget samband 

H12: Positivt samband  
H0: Inget samband 

Bransch H13: Skillnad 
H0: Ingen skillnad 

H14: Skillnad 
H0: Ingen skillnad 

H15: Skillnad 
H0: Ingen skillnad 

Tabell 15. Översikt av utfallet för studiens hypoteser. 
Genomstruken nollhypotes = förkastad nollhypotes. 
Genomstruken mothypotes = accepterad nollhypotes. 
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5.  Analys  
Kapitlet inleds med en analys av resultaten utifrån de beroende variablerna där både tidigare 
forskning och teorier används för att förklara de olika sambanden. Därefter analyseras 
skillnaderna mellan olika branscher med tidigare forskning som det främsta analysverktyget. 

 

5.1.  Totala  målsättningar  

En stor andel av företagen i studien redovisade någon typ av målsättning, vilket stämmer 
överens med bilden om att målsättningar är en vanlig typ av frivillig information i 
årsredovisningar. Sambanden mellan antal målsättningar och variablerna företagsstorlek och 
lönsamhetsnivå visade sig vara både signifikanta och positiva, vilket stämmer överens med 
tidigare studier av Broberg, Tagesson och Collin (2010), Hossain (2008), Meek, Roberts och 
Gray (1995) samt Scaltrito (2016). Den variabeln med starkast samband var variabeln 
företagsstorlek, vilken också var mest förekommande i de tidigare studier av frivilligt 
redovisad information som hänvisas till. Att antalet totala målsättningar ökade med 
företagsstorlek kan förklaras av att stora företag antas ha större incitament att redovisa mer 
information än mindre företag. Detta beror på att stora företag ofta har fler ägare, men även en 
större påverkan på samhället, vilket gör att intressentgrupperna växer med storleken 
(Hackston & Milne 1996, s. 81). Det blir därmed svårare för ägare och andra intressenter att 
vara nära och insatta i ledningens arbete, vilket ökar informationsasymmetrin och därmed 
agentkostnaderna. För att minska denna asymmetri kan årsredovisningen användas som ett 
instrument där frivillig information, som målsättningar, ger en tydligare bild av ledningens 
framtidsplaner och verksamhet. Därmed blir mängden frivillig information av större vikt för 
stora företag och likaså antalet totala målsättningar. 

Den andra variabeln som visade på signifikanta och positiva samband med antal totala 
målsättningar var lönsamhetsnivå. Enligt Broberg, Tagesson och Collin (2010) redovisar 
företag mer frivillig information i goda tider, det vill säga att mer lönsamma företag redovisar 
mer frivillig information. Att det även överensstämde med antal totala målsättningar bör 
innebära att målsättningar används som instrument för att särskilja sig från mindre lönsamma 
företag och på så sätt underlätta anskaffningen av nytt kapital, likt hur frivillig information i 
årsredovisningar används enligt Meek, Roberts och Gray (1995). Att mindre lönsamma 
företag väljer att redovisa mindre antal målsättningar kan ses som en strategi för att undvika 
att sända ut negativa signaler till investerare och andra intressenter, vilket skulle kunna 
försätta dessa företag i en negativ spiral där svårigheter att anskaffa nytt kapital minskar 
lönsamheten ytterligare. De alternativ som annars finns är att sätta låga mål som har större 
sannolikhet att uppfyllas eller högre mål som troligtvis inte kommer uppnås. Enligt Impink 
(2011) är målsättningar i jämförelse med exempelvis förväntningar mer bundna till att 
uppnås. Därmed bör således ett större antal mål som inte uppnås få mer omfattande negativa 
konsekvenser än att endast redovisa några få som förhoppningsvis kommer uppnås. Likaså 
signalerar lågt satta mål negativa förhållanden, då det visar att företaget sänker sin 
ambitionsnivå i förhållande till exempelvis tidigare år och att ambitionsnivån är lägre än 
konkurrenternas.  
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5.2.  Finansiella  målsättningar  

Utifrån Åkessons studie (2008) framkom att 88 % av de undersökta företagen redovisade 
finansiella målsättningar i årsredovisningar för år 2004 och det högsta medelvärdet som 
uppmättes var år 2001 med 3,2 målsättningar per företag, för att sedan minska något år 2004. 
Vid en jämförelse av resultatet i Åkessons studie (2008), uppvisar denna studie ett mycket 
närliggande resultat med en andel företag som redovisar finansiella mål på 87,9 % och ett 
medelvärde på 3 mål per företag. Att Åkesson (2008) hade ett litet urval påverkar dock 
tillförlitligheten i de exakta siffrorna i den studiens resultat för att kunna generaliseras. Men 
då resultaten var så närliggande kan det ändå visa på att andelen företag och antalet finansiella 
målsättningar per företag inte nödvändigtvis fortsätter att växa. Åkesson (2008) menade att 
framförallt antalet finansiella målsättningar per företag hade växt de senaste 12 åren (1992–
2004), med en mindre tillbakagång från år 2001 till 2004. Denna tillbakagång skulle kunna 
vara ett tecken på att antalet finansiella målsättningar per företag inte längre växer i någon 
större utsträckning, vilket även denna studie bekräftar. Därmed bör ett medelvärde på cirka 3 
finansiella mål per företag kunna anses som någorlunda stabilt de senaste 10 åren, åtminstone 
när man jämför med Åkessons (2008) resultat. Det förutsätter dock att inga större upp- eller 
nedgångar har skett mellan 2004 och 2015, men då Åkessons studie (2008) visade på en 
relativt stadig uppgång fram till 2001 bör inga drastiska förändringar skett däremellan.  

Det positiva sambandet mellan antalet finansiella målsättningar och skuldsättningsgrad som 
denna studie har påvisat är i linje med studien av Broberg, Tagesson och Collin (2010), vilken 
berörde ett samband med det bredare begreppet frivillig redovisad information. Då antalet 
finansiella målsättningar har visat sig öka när skuldsättningsgraden ökar är den samstämmig 
med agentteorin, vilken menar att agentkostnaderna ökar då en osäkerhet kan uppstå hos 
investerare och kreditgivare (Jensen & Meckling 1976, s. 338). Denna osäkerhet uppstår på 
grund av den ökade informationsasymmetri en högre skuldsättningsgrad orsakar, vilken då 
kan minskas genom att företag delger mer information (Prencipe 2004, s. 327). På så sätt 
anpassas årsredovisningen med hänsyn till intressenterna: kreditgivare och investerare, medan 
informationsasymmetrin hos långivare kan minskas på andra sätt än via årsredovisningen. De 
finansiella målsättningarna var den enda variabeln som visade på ett signifikant samband med 
skuldsättningsgrad. Detta bör innebära att dessa mål, framför icke-finansiella, uppfattas av 
företagen som en mer efterfrågad information när osäkerhet hos investerare och kreditgivare 
är större vad gäller en hög skuldsättningsgrad. Detta samband gällde dock endast då 
extremvärden exkluderades, men då extremvärdena endast var några få samt enskilt hade en 
mycket stor påverkan på korrelationen fanns anledning att utgå ifrån att resultatet då de 
exkluderades ändå var tillförlitligt.   

 

5.3.  Icke-finansiella  målsättningar  

I jämförelse med de finansiella målsättningarna redovisade färre företag icke-finansiella mål. 
Här kan Kaplan och Nortons (1999) bild, av att främst de finansiella målen har varit i fokus 
historiskt, vara en förklaring till denna skillnad. Dessutom påtalade Åkesson (2008) att 
förändringar av hur företag redovisar frivillig information kan ta lång tid, eftersom det är upp 
till företagen själva att välja vilken information som ska presenteras. Således kan det tidigare 
fokus på finansiella mål fortfarande dominera över icke-finansiella, detta förhållande skulle 
kunna förklara varför så många fler företag redovisar finansiella mål än icke-finansiella. En 
ytterligare förklaring skulle kunna vara att intressenter som anses viktiga efterfrågar 
finansiella målsättningar i större utsträckning än icke-finansiella. Anledningen till detta 
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behöver alltså inte nödvändigtvis bero på att företagets ledning har ett fokus på de finansiella 
målen utan kan lika väl bero på att ansett viktiga intressenter har det och efterfrågar dem. 

Av denna studie framkom att ingen av de oberoende variablerna visade på signifikanta 
samband med antalet icke-finansiella målsättningar. Då dessa mål definierades som 
målsättningar som inte kunde klassas som finansiella, kan deras typ skilja sig i hög 
utsträckning mellan olika branscher och företag. Då de icke-finansiella målen därmed kan 
vara närmare anpassade till de specifika verksamheterna företagen är aktiva inom kan de bli 
svårare att jämföra mellan olika företag. Därmed kan det vara svårare för mer lönsamma 
företag att särskilja sig genom att främst redovisa fler icke-finansiella mål. Därför måste de 
kompletteras med finansiella mål för att uppvisa ett samband med lönsamhetsnivå. Likaså 
gällde för företagsstorlek, då varken finansiella och icke-finansiella målsättningar var för sig 
visade på signifikanta samband med denna variabel. 

Ett samband fanns mellan skuldsättningsgrad och finansiella målsättningar men inte med 
icke-finansiella målsättningar. Detta skulle kunna förklaras med att den osäkerhet som 
investerare och kreditgivare kan uppleva av att företag redovisar fler finansiella mål inte 
minskas av fler icke-finansiella mål. Här kan återigen förklaringen att viktiga intressenter 
snarare fokuserar på de finansiella målen, och att dessa då uppfattas som mer informationsrika 
för beslutsfattande.  

 

5.4.  Tobins  q  

Variabeln Tobins q visade inte på något signifikant samband med icke-finansiella 
målsättningar, inte heller för finansiella målsättningar eller målsättningar totalt. Denna 
variabel var inte heller berörd i någon av de tidigare studierna, men den gav ett annat 
perspektiv som berörde aspekten aktiekurs. Eftersom att detta är något som företag inte kan 
påverka i samma utsträckning som finansiell information i årsredovisningar, skulle Tobins q 
kunna ge en annan vinkel på hur företag bedöms som lönsamma. Men då inget signifikant 
samband uppmättes för denna variabel kan snarare information i årsredovisningar ses som 
mer avgörande för antal målsättningar som presenteras än aktiekurs som grund för att beräkna 
lönsamhet.  

 

5.5.  Bransch  

När företagen delades upp efter branschtillhörighet upptäcktes en del skillnader. De tydligaste 
skillnaderna var mellan branscherna energi och konsumentvaror, där energi redovisade lägst 
antal målsättningar, både totala, finansiella och icke-finansiella, och konsumentvaror högst 
antal. Att konsumentvaror redovisade flest målsättningar är i likhet med resultatet för studien 
av Broberg, Tagesson och Collin (2010) som visade att företag inom tillverkningsindustrin 
redovisar mer frivillig information. Att detta förhållande förekommer kan förklaras med att 
företag som producerar och säljer konsumentprodukter förväntas ta ett större socialt ansvar 
(Hackston & Milne 1996, s. 81–82). Då framför allt icke-finansiella mål kan användas för att 
presentera hur företag tar socialt ansvar genom exempelvis miljömål och mål för hållbara 
material förklaras varför den branschen också redovisar detta i sina årsredovisningar i större 
utsträckning än andra branscher. Att branschen konsumentvaror även redovisar flest 
finansiella målsättningar skulle kunna förklaras av att det större intresset för företagens 
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sociala ansvar även skapar ett större intresse för företaget generellt och då även hur de 
presterar finansiellt. Därmed skulle branschen konsumentvaror kunna anses ha fler 
intressenter som värdesätter frivillig information högre än för andra branscher, eller att 
företagen inom branschen uppfattar att det finns ett större intresse för sådan information som 
redovisas frivilligt. 

I övrigt utmärker sig branschen industri med ett relativt högt antal finansiella målsättningar 
per företag i förhållande till övriga branscher, endast konsumentvaror har ett högre 
medelvärde. Att industri är en bransch som redovisar många finansiella målsättningar kan 
förklaras av att det tidigare industrisamhället, som Kaplan och Norton (1999) menar har gått 
över till att mer bli ett informationssamhälle, starkast lever kvar i just industribranschen. 
Industribranschen uppvisar dessutom ett ganska lågt antal icke-finansiella målsättningar per 
företag. Men då idén om att komplettera finansiella mått och mål med icke-finansiella främst 
kom från att Kaplan och Norton (1999) ville anpassa synen på effektivitet och framgång för 
det framväxande informationssamhället, bör också den bransch som sist anpassar sig till detta 
således också vara den bransch som det föregående samhället formades efter. Därmed 
framgår inte den genomslagskraft Balance Scorecard anses ha haft (Andersson 2013, s. 232) 
lika starkt i industribranschen som i andra branscher, åtminstone inte utifrån deras 
årsredovisningar. 

Branschen som redovisar minst antal målsättningar per företag inom alla mål-kategorier är, 
som tidigare nämnts, energi. I studien av Meek, Roberts och Gray (1995) framkom att företag 
inom olja redovisade mer frivillig information än andra branscher, det vill säga motsatsen till 
vad denna studie visade för branschen energi, där oljeföretag ingår. Här skulle de skilda 
resultaten kunna bero på nationella skillnader då Meek, Roberts och Grays studie (1995) 
omfattade företag från flera olika länder samt att branschindelningar inte är gjorda på samma 
sätt. Dessa förklaringar ger dock inte ett särskilt omfattande svar på varför resultaten blev så 
skilda. Det kan dock vara så att oljeföretags sociala ansvar inte är av så stor vikt för 
intressenterna som Meek, Roberts och Gray (1995) påstår. En annan förklaring skulle kunna 
vara att dessa företag ändå redovisar en stor andel frivillig information men att andelen 
målsättningar inte speglar detta förhållande. Det som motsäger den förklaringen är dock att 
övriga branscher, vad gäller målsättningar, till stor del följer resultaten för redovisad frivillig 
information. Exempelvis så redovisar företag inom hälsovård och telekommunikation ett lågt 
antal målsättningar och likaså mindre frivillig information enligt Broberg, Tagesson och 
Collin (2010). Detta förklaras av att dessa branscher är forskningsintensiva, vilket ökar risken 
för att delge för mycket information som då kan hota företagens konkurrenskraft (Broberg, 
Tagesson & Collin 2010, s. 370–371). Då målsättningar kan användas för att tydliggöra 
strategier krävs det ett övervägande mellan att delge sådan information för att minska 
informationsasymmetri hos ägare och andra viktiga intressenter, mot att konkurrenterna får 
reda på strategier för verksamheten. Då detta övervägande måste göras för frivillig 
information i övrigt kan även det bidra till att målsättningar generellt inte redovisas i lika stor 
utsträckning i branscher som inte är lika forskningsintensiva.  
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6.  Slutsatser  
I kapitlet framhålls de viktigaste delarna ur analysen för att besvara studiens frågeställningar 
genom ett antal slutsatser. 

 

En stor andel (94 %) av företag noterade på stockholmsbörsen redovisade någon form av 
målsättning, där främst finansiella mål var mest förekommande (88 %). Men den andel 
företag som redovisade icke-finansiella målsättningar (66 %) redovisade ofta fler icke-
finansiella än finansiella målsättningar, vilket gör att medelvärdet för de två typerna av mål 
båda är nära 3 per företag. Detta är nära de värden Åkesson (2008) uppmätte i sin studie av 
finansiella målsättningar, således har åtminstone inte antalet finansiella målsättningar direkt 
ökat sedan åren 2001 och 2004.  

Utöver att undersöka hur många finansiella och icke-finansiella målsättningar företag 
redovisar syftade denna studie även till att förstå vad som påverkar hur många målsättningar 
företag frivilligt redovisar i sin årsredovisning. Studien visade att det finns ett positivt 
samband mellan antal totala målsättningar och de oberoende variablerna företagsstorlek och 
lönsamhetsnivå, vilket betyder att större och mer lönsamma företag redovisar fler 
målsättningar. Detta kan förklaras med att större företag generellt har en större påverkan på 
samhället och därmed fler intressenter, vilka i sin tur efterfrågar den typen av information. 
Dessutom har stora företag ofta fler ägare (Hackston & Milne 1996, s. 81) vilket ökar 
informationsasymmetrin mellan ägare och ledning, detta kan minskas genom frivillig 
information som målsättningar. Att mer lönsamma företag redovisar fler målsättningar kan 
bero på att de vill signalera en positiv bild som särskiljer dem från mindre lönsamma företag 
och kan på så sätt lättare anskaffa nytt kapital. 

När målsättningarna studerades uppdelat efter finansiella och icke-finansiella mål återfanns 
endast ett samband, vilket var ett positivt samband mellan antal finansiella målsättningar och 
skuldsättningsgrad. Att mer skuldsatta företag redovisar fler finansiella mål kan förklaras av 
att en högre skuldsättningsgrad kan skapa osäkerhet hos investerare och kreditgivare, vilken i 
sin tur kan minskas med mer frivillig information. Den typ av frivillig information som denna 
intressentgrupp, åtminstone delvis, efterfrågar är därmed finansiella målsättningar. De icke-
finansiella målsättningarna visade inte på några signifikanta samband med någon oberoende 
variabel. Det skulle kunna bero på att de icke-finansiella målen kan variera i väldigt stor 
utsträckning, både mellan företag och branscher, och påverkas därmed inte separat av de 
oberoende variabler som valts för denna studie. 

Uppdelat i branscher framgick att de företag som redovisade flest målsättningar, både 
finansiella och icke-finansiella, var konsumentvaror. Företag som säljer och tillverkar 
konsumentvaror förväntas ta större socialt ansvar (Hackston & Milne 1996, s. 81–82), därmed 
skapas ett större generellt intresse för dessa företag. Således redovisar dessa företag mer 
frivillig information som finansiella och icke-finansiella målsättningar. Däremot så 
redovisade företag inom forskningsintensiva branscher som hälsovård och telekommunikation 
färre målsättningar. Då dessa företag kan behöva göra en avvägning mellan att delge känslig 
information som konkurrenter kan ta del av mot att minska informationsasymmetri mellan 
exempelvis ledning och ägare, redovisare de därmed färre målsättningar än andra branscher. 
Den bransch som redovisade minst antal målsättningar var energi. Energi förväntades dock 
redovisa fler målsättningar då de kunde antas vilja redovisa det sociala ansvar de tar som 
motvikt till den verksamhet som exempelvis oljeföretag bedriver. Men då ett motsatt 
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förhållande visades föreligga skulle en möjlig förklaring kunna vara att de ändå redovisar sitt 
sociala ansvarstagande, men på ett annat sätt än genom målsättningar. 

Sammanfattningsvis finns det samband mellan olika branscher och antal målsättningar, samt 
mellan olika typer av målsättningar och företags företagsstorlek, lönsamhetsnivå och 
skuldsättningsgrad. Skillnaderna mellan finansiella, icke-finansiella och totala målsättningar 
kan förklaras på olika sätt, där tidigare studier av frivillig information oftast har kunnat 
appliceras tillsammans med etablerade teorier. 
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7.  Diskussion  
I detta avslutande kapitel diskuteras studiens bidrag, förslag till vidare studier samt reflektion 
kring variabler.

 

7.1.  Studiens  bidrag  

Denna studies resultat skulle kunna vara till användning för börsnoterade företag eller företag 
som planerar att börsnoteras. Användbarheten ligger främst i att företag kan jämföra sig med 
sina konkurrenter samt få ökad förståelse för vad som påverkar hur många målsättningar 
andra företag väljer att redovisa. Därmed skapas en större medvetenhet om hur målsättningar 
som frivillig information kan användas för att signalera och kommunicera till sina 
intressenter. Hur många målsättningar företag redovisar kan dessutom användas som ett 
verktyg för intressenter, där ett stort antal finansiella målsättningar kan tyda på en högre 
skuldsättningsgrad samt att ett stort antal målsättningar generellt kan signalera att företaget är 
mer lönsamt. Denna studie bidrar även till forskningsområdet av frivillig information i stort, 
men mer specifikt av finansiella och icke-finansiella målsättningar som inte är ett lika 
utforskat område. Studien har skapat en ökad förståelse för hur många finansiella och icke-
finansiella målsättningar företag presenterar i sina årsredovisningar samt vad som kan 
påverka hur många mål de väljer att redovisa. 

 

7.2.  Förslag  till  vidare  studier  

Vid vidare studier av målsättningar skulle ett internationellt perspektiv kunna beaktas där 
företag på två eller fler börser jämförs. Då skulle de skillnader som studier av frivillig 
information visat, kunnat undersökas om de även stämmer för målsättningar. Vid en sådan 
undersökning skulle det fokus på branscher som denna studie har haft, minskas och istället 
bytas till ett internationellt fokus. Detta fokusbyte skulle då minska risken för att andelen för 
varje grupp i urvalet måste anpassas för att kunna utföra mer pålitliga statistiska beräkningar, 
vilket annars skulle kunna påverka generaliserbarheten. 

Likt Åkessons studie (2008) skulle en undersökning av en tidsperiod ge ett ytterligare 
perspektiv där eventuella förändringar mellan olika år kan undersökas närmare och vad som 
kan ha orsakat dessa förändringar, men med tillägg för icke-finansiella målsättningar. På så 
sätt skulle eventuella förändringar som skett under åren fram till 2015 kunna synliggöras och 
då visa om antalet finansiella mål per företag faktiskt har avstannat sedan Åkessons studie 
(2008), eller om det har varit tidsperioder där antalet mål per företag har varierat. Lika så 
skapas en bild över hur de icke-finansiella målen har utvecklats under olika tidsperioder.  

För att få en djupare förståelse för varför företag redovisar olika typer av målsättningar och 
hur många de väljer att redovisa skulle intervjuer kunna komplettera de samband som 
används som förklaring i denna studie. Hur företag resonerar kring vilka och hur många mål 
de väljer att redovisa i förhållande till de målsättningar de arbetar internt med, skulle kunna ge 
ett ytterligare perspektiv på vilka bakomliggande faktorer som finns till dessa beslut. 
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7.3.  Reflektion  kring  definition  av  variabler  

Vid utformandet av denna studie behövdes ett antal beslut fattas som skulle påverka utfallet 
av studiens resultat. Efter att de oberoende variablerna valts återstod hur företagsstorlek och 
lönsamhetsnivå skulle definieras då ingen av dem hade någon enskilt etablerad definition. 
Detta val visade sig vara av extra vikt då de var två variabler som visade på signifikanta 
samband. För att lättare kunna jämföra med tidigare studier användes de definitioner som 
oftast förekom i dessa. Detta gör att om företagsstorlek och lönsamhetsnivå hade definierats 
på ett annat sätt skulle sambanden för dessa variabler förmodligen kunnat se annorlunda ut. 
Men troligtvis hade sambanden ändå blivit någorlunda lika studiens resultat då de olika 
definitionerna bör korrelera med varandra i relativt hög utsträckning. 
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18   Poolia   Industri      64   Orexo   Hälsovård  
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Bilaga  2:  Kodningsmanual  

Fråga 1 Hur många finansiella målsättningar redovisar företag? 

 Tillvägagångssätt 
Sökord: finansiella mål, mål, målsättning.  
Engelska sökord: financial target, target, goal, objective. 
 
De finansiella målsättningarna summerades för varje företag under kategorin: 
Finansiella målsättningar.  
 
Bedömningskriterier för finansiella målsättningar 

•   En finansiell målsättning får inte vara vag i sin formulering, utan ska 
vara mätbar och kunna kontrolleras om det uppfyllts i framtiden. 

•   En finansiell målsättning ska tillskrivas hela koncernen. 
•   En finansiell målsättning ska vara kopplad till finansiella rapporter, 

aktier eller till ett finansiellt mått.  
•   Förväntningar, visioner, ambitioner och liknande betraktas inte som 

finansiella målsättningar. 
•   Ett finansiellt mål ska sträcka sig längre fram i framtiden än tiden för 

räkenskapsåret årsredovisningen berör. 
•   Mål uppdelat på flera tidsperioder/underföretag räknas som ett mål. 

Fråga 2 Hur många icke-finansiella målsättningar redovisar företag? 

 Tillvägagångssätt 
Sökord: mål, målsättning.  
Engelska sökord: target, goal, objective.  
 
De icke-finansiella målsättningarna summerades för varje företag under 
kategorin: Icke-finansiella målsättningar. 
 
Bedömningskriterier för icke-finansiella målsättningar 

•   En icke-finansiell målsättning får inte vara vag i sin formulering, utan 
ska vara mätbar och kunna kontrolleras om det uppfyllts i framtiden. 

•   En icke-finansiella målsättning är en målsättning som inte är finansiell 
och som ska tillskrivas hela koncernen.  

•   Förväntningar, visioner, ambitioner och liknande betraktas inte som 
icke-finansiella målsättningar. 

•   Ett icke-finansiellt mål ska sträcka sig längre fram i framtiden än tiden 
för räkenskapsåret årsredovisningen berör. 

•   Mål uppdelat på flera tidsperioder/underföretag räknas som ett mål. 

Fråga 3 Hur många målsättningar redovisar företag totalt? 

 Tillvägagångssätt 
De finansiella och icke-finansiella målsättningarna summerades för varje 
företag i en tredje kategori: Totala målsättningar.  

 


