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Sammanfattning 

Denna studie undersöker omfattningen av finansiella mål och måluppfyllelse hos svenska 

börsnoterade företag. Studiens syfte är att undersöka vilka faktorer som påverkar börsnoterade 

företags delgivning av finansiella mål i sina årsredovisningar. Studiens delsyfte är att 

undersöka företagens måluppfyllelse av uppsatta finansiella mål, samt vilka faktorer som 

påverkar måluppfyllelsen. Studien undersöker företag inom industribranschen hos Nasdaq 

OMX Stockholm mellan år 2006 till 2015. Studiens urval består av 32 företag som genererat 

320 årsredovisningar till studiens empiriska underlag. 
 

Studien visar att företagsstorlek och förändring av ekonomisk utveckling bestämmer 

omfattningen av finansiella mål som företag publicerar i årsredovisningen. Resultatet visar att 

omsättning, utländskt ägande och bonus i koncernledningen har en positiv effekt på 

omfattningen av finansiella mål. Däremot har svenskt ägande och styrelsens ägande en negativ 

effekt på omfattningen av finansiella mål. Finansiella mål som inkluderar kapitalstruktur och 

utdelning hade högst måluppfyllelse. Omsättning, utländskt ägande och bonus i 

koncernledningen hade ett positivt samband till måluppfyllelse, medan svenskt ägande och 

börsindex visade ett negativt samband. Måluppfyllelsen var även känslig för 

konjunkturförändringar.  
 
!
Nyckelord: Frivillig tilläggsinformation, finansiella mål, måluppfyllelse, effekt, 

Stockholmsbörsen.  
 
 

!
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Abstract 
This study shows the extent of financial goals and goal achievements for publicly traded/ listed 

Swedish companies. The purpose of the study is to explore which factors affect the extension of 

listed companies publishing financial objectives in their annual reports. A subsidiary purpose is 

to investigate the achievement of companies’ set financial goals, as well as the factors that 

influence the achievement of those goals. The study examines companies in the industry sector 

at Nasdaq OMX Stockholm, between the years 2006 and 2015. The study’s selection consists 

of 32 companies that generated 320 annual reports for the empirical basis of the study. 
 

The study shows that company size and change in economic development determine the extent 

of financial goals that companies publish in the annual reports.  The results shows that revenue, 

foreign ownership and bonuses in executive management have a positive influence on the 

extent of the financial aims. On the other hand, Swedish ownership and the Board’s ownership 

make for a negative effect on the extent of financial goals. Financial goals such as capital 

structure and dividend had the highest level of achievement. Turnover, foreign ownership and 

bonuses in the executive management had a positive relation to goal fulfillments, while 

Swedish ownership and stock market indices presented a negative relation. Goal fulfillment 

was also sensitive to cyclical changes.  
 

Keywords: Voluntary disclosure, financial target/goal, target/goal completion, impact, 

Stockholmsbörsen 
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1. Inledning  
I det inledande kapitlet presenteras först en bakgrund till frivillig tilläggsinformation och 

finansiell målsättning i årsredovisningar. Sedan redovisas vilka problem som finns inom 

området i problemdiskussionen, för att sedan presentera studiens syfte, frågeställningar och de 

avgränsningar studien innehar.  

 

1.1 Bakgrund 

En organisation kan definieras som en grupp individer beroende av varandra med syftet att 

uppnå specifika gemensamma mål (Wadström, 2001). Målsättningen kan således betraktas som 

den största huvuduppgiften för en organisation och dess verksamhet (Bruzelius & Skärvad, 

2011). För att organisationer ska ha möjlighet att uppnå sin målsättning och fortsätta existera, 

krävs det samspel och kommunikation med både interna och externa intressenter. Intressenter 

är olika parter som på olika sätt är intresserade av företagets utveckling och framtid, till 

exempel investerare, aktieägare, anställda, kunder och leverantörer. Ett av de mest effektiva 

kommunikationsverktyget för företag idag är upprättandet av årsredovisningen (Alhazaimeh, 

Palaniappan, Almsafir, 2014). Artsberg (1992) menar att årsredovisningen utgör en central del 

av informationsutbytet mellan företag och dess intressenter, samtidigt kan informationen vara 

avgörande för potentiella nya investerare (Elliott & Jacobsen, 1994). En årsredovisning måste 

upprättas av samtliga aktiebolag för varje räkenskapsår och det existerar lagar och regler som 

reglerar vilken information företagen måste redovisa. Hos svenska företag måste informationen 

överensstämma med regleringarna i Årsredovisningslagen (ÅRL), EU-förordningen samt 

Nasdaq OMX Stockholms (Stockholmsbörsen) noteringskrav, om företaget är börsnoterat på 

Stockholmsbörsen (Nasdaq OMX Stockholm, 2016). Enligt ÅRL (SFS 1995:1554) ska 

företagen i årsredovisningen redovisa ekonomisk och finansiell information om det aktuella 

räkenskapsåret. 

 

Ytterligare information som företag redovisar, som inte är tvingande genom lagstiftning, kallas 

för ’frivillig tilläggsinformation’ (Hendriksen & van Breda, 1992). Alhazaimeh et al. (2014) 

definierar frivillig tilläggsinformation som att offentliggöra finansiell och icke-finansiell 

information om företagets verksamhet utan regleringar från olika lagkrav. Anledningen till att 

företag väljer att delge frivillig tilläggsinformation, är för att den reglerade informationen i 

årsredovisningar inte är tillräcklig för externa intressenter. Frivillig tilläggsinformation 

involverar exempelvis information om företagets riskhantering, miljöansvar, socialt 
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ansvarstagande och finansiella målsättningar (Slack & Shrives, 2010). Hur företagen delger 

frivillig tilläggsinformation varierar, till exempel delger företagen informationen via 

årsredovisningen, pressmeddelanden och/eller brev till aktieägare (Watson, Shrives & Martson, 

2002; Graham, Harvey & Rajgopal, 2005). Majoriteten av företag väljer dock att delge 

informationen främst genom årsredovisningen (Graham et al. 2005). Frivillig 

tilläggsinformation i årsredovisningen kan bidra till lägre kapitalkostnader (Francis, Nanda & 

Olsson, 2008), skapa bättre konkurrensmöjligheter (Meek, Roberts & Gray et al. 1995) samt 

minska informationsasymmetrin mellan företag och berörda intressegrupper (Boesso & Kumar, 

2007). Informationen måste vara tillförlitlig, relevant och användbar för att kommuniceras på 

bästa sätt, samt för att underlätta investerare att fatta beslut om eventuell investering i företaget 

(FASB, 2001; Schuster & O’Connell, 2006). 

 

På grund av marknadens globalisering och fler antal investerare, ställs det högre krav på 

företagets delgivning av frivillig tilläggsinformation. En form av frivillig tilläggsinformation 

som blivit mer eftertraktad bland investerare och analytiker, är företagets finansiella 

målsättning (Botosan & Harris, 2000; Lang & Lundholm, 1996). Finansiella mål som 

involverar företagets marginal, försäljning, skuldsättningsgrad, avkastning och tillväxttakt är 

vanliga målsättningar vilket företag redovisar och kommunicerar via årsredovisningen 

(Åkesson, 2008; Bernhardsson, 2002). Företag som använder finansiella mål har ökat och 90 % 

av företagen ställer upp finansiella målsättningar i årsredovisningen (Åkesson, 2008; 

Bernhardsson, 2002). Med hjälp av finansiella mål kan företagen i större utsträckning 

bestämma hur de vill att bilden av företaget ska förmedlas och uppfattas av marknaden (Meek 

et al. 1995), då externa intressenter bedömer företaget utifrån deras finansiella målsättning 

(Latham & Locke, 2006). Finansiella mål i årsredovisningen utgör därmed en central del av 

informationsutbytet mellan företag och dess intressenter (Artsberg, 1992; Elliott & Jacobsen, 

1994).  

 

1.2 Problemdiskussion  

I den ekonomi som råder idag, försöker företag att förmedla till externa intressenter att 

företaget är en god investering genom att delge relevant information i årsredovisningen 

(Alhazaimeh et al. 2014). Allt fler intressenter kräver icke-reglerad information i 

årsredovisningen för att avgöra om företaget är en bra investering (Alhazaimeh et al. 2014). På 

grund av att företag på kapitalmarknader ständigt konkurrerar med varandra om nya 
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investerare, tenderar frivillig tilläggsinformation att vara relativt styrt utifrån investerares 

intressen (Meek et al. 1995). Tidigare forskning har dock påvisat att det finns andra faktorer 

som påverkar hur stor mängd frivillig tilläggsinformation företaget delger. Studier har 

genomförts där fokus har riktats på hur ett antal oberoende variabler kan tänkas påverka den 

beroende variabeln: delgivning av frivillig tilläggsinformation. Broberg, Tagesson och Collin 

(2010) har använt oberoende variabler som företagets skuldkvot, ledningens aktieägande och 

lönsamhet. Antalet aktieägare, börsnoterade och onoterade företag, styrelsens storlek, 

styrelseaktivitet och ägarstruktur har även studerats som oberoende variabler av Cooke (1989) 

och Alhazaimeh et al. (2014).  

 

Tidigare studier som har studerat sambandet mellan frivilligt utlämnande av tilläggsinformation 

och ett antal oberoende variabler, har fokuserat på frivillig tilläggsinformation som en helhet. 

Meek et al. (1995) menar dock att frivillig tilläggsinformation kan delas in i två områden; icke-

finansiell och finansiell information. Detta medför att den beroende variabeln i tidigare studier 

utgörs av frivilligt utlämnande av både icke-finansiell och finansiell information. Studier som 

undersöker endast en typ av frivillig tilläggsinformation, som beroende variabel, har inte 

studerats i samma utsträckning. Vi anser därmed att det finns ett behov av att undersöka om 

oberoende variabler som tidigare studerats, kan påverka mängden frivillig finansiell 

information som den enda beroende variabeln. Den beroende variabeln i vår studie är således 

företagens finansiella mål, då målsättning blivit en allt mer vanligare form av frivillig finansiell 

information (Åkesson, 2008). Utifrån tidigare forskning, har vi valt ut ett antal faktorer som 

studiens förklarande variabler för att undersöka om mängden av finansiella mål kan tänkas bli 

påverkad av dessa. De faktorer som vi har valt är omsättning, ägarstruktur, ledningens ägande, 

ledningens bonus och årets resultat (specifik information om faktorerna presenteras under 3.4.2 

Oberoende variabler).  

 

Frivilligt utlämnande av finansiell information kan bidra till att stärka företagets förtroende och 

tillit från omgivningen (Alhazaimeh et al. 2014). Impink (2011) menar dock att motsatt effekt 

kan inträffa om företaget inte uppnår den målsättning de redovisar, omgivningens förtroende 

och tillit till företaget skulle således försvagas. Trots att Impink (2011) belyser vikten av att 

uppnå sin målsättning, visade undersökningen att få företag uppnår den målsättning som 

redovisas i årsredovisningen. Vi vill därför undersöka om företagen i vår studie som publicerar 

finansiella mål i årsredovisningen, lyckas uppnå målsättningen. Vår studie kommer endast att 
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undersöka företag som är börsnoterade på Stockholmsbörsen, då dessa företag har fler krav på 

information i årsredovisningen (Nasdaq OMX Stockholm, 2016). Cooke (1989) har även 

bevisat att börsnoterade företag redovisar mer frivillig tilläggsinformation, vilket medför att 

dessa företag bli mer intressanta för vår studie att undersöka. 

 

1.3 Syfte  

Studiens syfte är att undersöka vilka faktorer som påverkar börsnoterade företags delgivning av 

finansiella mål i sina årsredovisningar. Studiens delsyfte är att undersöka företagens 

måluppfyllelse av uppsatta finansiella mål, samt vilka faktorer som påverkar måluppfyllelsen.   

 

1.4 Frågeställningar  

Studien ska besvara följande två till varandra relaterande frågeställningar. För det första 

handlar det om faktorernas effekt på omfattningen av finansiella mål: 

Hur ser omfattningen av finansiella mål ut? 

! Vilka faktorer ger effekt på publicering av finansiella mål? 

 

För det andra handlar det om måluppfyllelse och faktorer som påverkar den: 

I vilken utsträckning uppnår företag sina uppställda finansiella mål? 

! Vilka faktorer påverkar måluppfyllelsen av uppställda finansiella mål?   
   

1.5 Avgränsning 

Vi har valt att endast studera börsnoterade företag som tillhör Stockholmsbörsens definition av 

industribranschen. Stockholmsbörsen är den äldsta och största börsen i Sverige, som idag 

omfattar mer än 300 företag (Börsen, u.å). Vidare har vi valt att avgränsa studien till att endast 

studera årsredovisningar mellan tidsperioden år 2006 till 2015.  
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2. Studiens referensram  
I studiens referensram presenteras först de lagar och regler som kontrollerar den information 

företag får presentera i årsredovisningen. Sedan redovisar vi för den tidigare forskning som 

genomförts inom området. Därefter presenteras studiens valda teorier under vad vi kallar 

studiens teoretiska referensram. Sist presenteras studiens operationalisering för hur teori 

appliceras i analys och diskussion.  

 
2.1 Regleringar för årsredovisningen  

Börsnoterade företag på Stockholmsbörsen måste följa specifika krav och regler när de 

upprättar en årsredovisning. Det existerar tre regelverk som styr upprättandet och innehållet i 

årsredovisningen; Årsredovisningslagen, EU-förordningen och Stockholmsbörsens 

noteringskrav. Noteringskraven gäller endast företag som är noterade på Stockholmsbörsen, 

och är således inte väsentlig för onoterade företag eller företag som är noterade på andra börser. 

Vi har dock valt att endast studera årsredovisningar från företag som opererar på 

Stockholmsbörsen, vilket medför att noteringskraven är väsentliga för vår studie.  

 

2.1.1 Årsredovisningslagen  

Årsredovisningen ska enligt ÅRL (SFS 1995:1554) innehålla en balansräkning, resultaträkning, 

noter och förvaltningsberättelse. En finansieringsanalys (kassaflödesanalys) ska även upprättas 

av större företag. Vad varje del i årsredovisningen ska innehålla finns även reglerat i ÅRL (SFS 

1995:1554) och är följande; Resultaträkningen ska innehålla räkenskapsårets intäkter och 

kostnader, det vill säga en sammanställning av företagets resultat. Balansräkningen innehåller 

tillgångar, skulder och eget kapital, den ekonomiska ställning som företaget har vid en specifik 

tidpunkt, vanligast vid räkenskapsårets sista dag. Noter innehåller tillvägagångssättet för 

värdering av tillgångar och skulder. Förvaltningsberättelse innehåller information som inte är 

möjlig att presentera i balans- och resultaträkningen vad gäller verksamhet, ställning och 

resultat, exempelvis betydelsefulla händelser och företagets utveckling.  

 

2.1.2 EU-förordningen  

EU-förordningen tillämpas på koncernredovisningen för börsnoterade företag och fastställer att 

dessa företag måste följa International Financial Reporting Standards (IFRS) standarder som 

utarbetats av International Accounting Standards Board (IASB). Det är fastställt att 

årsredovisningen ska innehålla rapport över finansiell ställning, totalresultat, förändringar i eget 
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kapital, kassaflöden och noter. Standarder som publiceras i IFRS är inte begränsat till att endast 

användas av börsnoterade företag, årsredovisningslagen är utformad på ett sådant sätt att 

samtliga företag ska kunna applicera IFRS standarder. EU har dock fastställt att samtliga 

börsnoterade företag har som krav att följa IFRS vid upprättandet av sin årsredovisning. 

(Marton, 2010)  

 

2.1.3 Noteringskrav  

Företag som är börsnoterat på Stockholmsbörsen måste även följa de noteringskrav som ställs 

av Nasdaq OMX Stockholm. Det framgår av noteringskraven att företagen måste följa de regler 

och krav som existerar i det land företaget befinner sig i, samt att god redovisningssed tas i 

anspråk och att den offentliga informationen ska vara relevant, tydlig och korrekt. Till skillnad 

från andra lagstiftningar, finns det regleringar kring företagens prognoser och framåtblickande 

uttalanden i noteringskraven. Prognoser i noteringskraven definieras som specifika siffror för 

nuvarande eller följande finansiella perioder, vilket överensstämmer med företagens 

upprättande av finansiell målsättning. I noteringskraven framgår att framåtblickande uttalanden 

och prognoser inte är tvingande för företagen, men att det finns riktlinjer att följa om företagen 

väljer att offentliggöra denna form av information. Riktlinjerna kräver att informationen ska 

redovisas under egna rubriker och presenteras på ett enhetligt och tydligt sätt. Företagen måste 

även förklara vilka faktorer som ligger till grund för informationen samt under vilken 

tidsperiod som prognosen eller uttalandet ska gälla. (Nasdaq OMX Stockholm, 2016) 

Resterande regleringar i noteringskraven är anpassade utefter de lagstiftningar som existerar i 

Sverige och har således redan diskuterats i 2.2.1 Årsredovisningslagen samt 2.2.2 EU-

förordningen. 

 

2.2 Tidigare forskning   

Det finns en stor variation bland forskning som tidigare studerat området för frivillig 

tilläggsinformation. Vi har valt att först lyfta fram generell forskning som bidrar till att förstå 

innebörden av frivillig tilläggsinformation, för att sedan lyfta fram mer specifik forskning om 

frivillig tilläggsinformation och finansiella mål som berör studiens syfte och frågeställningar.  
   

2.2.1 Frivillig tilläggsinformation 

Frivillig tilläggsinformation involverar information företaget delger utöver information som är 

reglerat av lagar och regler (Hendrikson & van breda, 1992). Utlämnandet av informationen 
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sker mestadels genom årsredovisningen (Graham et al. 2005). Francis et al. (2008) har påträffat 

att frivillig tilläggsinformation som appliceras i årsredovisningen kan bidra till minskade 

kapitalkostnader, vilket möjliggör en förklaring till varför årsredovisningar ses som det främsta 

kommunikationsverktyget för delgivningen av frivillig tilläggsinformation. 

 

En vanlig ståndpunkt inom forskningen är att delgivningen av frivillig tilläggsinformation 

bidrar till att tydliggöra företagets långsiktiga varaktighet, samtidigt som det kan minska 

informationsasymmetrin mellan företagsledningen och berörda intressegrupper (Meek et al. 

1995; Boesso & Kumar, 2007; Broberg et al. 2010). Förutom detta menar Meek et al. (1995) att 

företag med hjälp av frivillig tilläggsinformation kan skapa bättre konkurrensmöjligheter och 

fånga potentiella investerares intresse. Eftersom företag ständigt konkurrerar om investerare, är 

frivillig tilläggsinformation ett viktigt verktyg/hjälpmedel för att vinna investerarnas 

förtroende. Detta medför att investerarnas intresse tas i anspråk vid val av vilken frivillig 

tilläggsinformation som ska lämnas ut (Meek et al. 1995).  

 

Meek et al. (1995) har påvisat att det finns andra aspekter som kan påverka val av frivillig 

tilläggsinformation. Kunder, leverantörer och anställda är intressenter som har inflytande på 

företagens val. Företagen reglerar själva vilken mängd av frivillig tilläggsinformation som ska 

delges, vilket medför att mängden information kan variera beroende på hur mycket företaget är 

villiga att publicera.   

 

2.2.1.1 Bransch 

Bransch har påträffats att vara en inflytelserik faktor till företags utlämnande av frivillig 

tilläggsinformation. Företag inom samma bransch tenderar att uppmärksamma vad 

konkurrenterna har avslöjat för frivillig tilläggsinformation, innan de väljer vilken information 

de själva ska lämna ut (Meek et al. 1995). De rutiner och normer som existerar inom olika 

branscher kan även variera, vilket möjliggör en orsak till att utlämnandet av frivillig 

tilläggsinformation påverkas av branschen (Gibbins, Richardson & Waterhouse, 1990). 

 

Cooke (1989) visade genom en undersökning att företag i handelsbranschen var betydligt 

mindre benägna att lämna ut frivillig tilläggsinformation i jämförelse med andra branscher. Det 

visade att företag i branscherna hälsovård och telekommunikation publicerade mindre frivilliga 

tilläggsinformation än företag inom tillverkningsbranschen (Broberg et al. 2010). Meek et al. 
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(1995) undersökte hur ett antal olika faktorer som kan påverka vilken typ av frivillig 

tilläggsinformation som delges. Undersökningen visade att företag inom gruv-, kemikalier och 

oljebranschen ger ut mer frivillig tilläggsinformation som berör icke-finansiell information. 

Meek et al. (1995) menade att företag inom dessa branscher kan ha ett större socialt 

ansvarstagandeexempelvis kan delgivning av miljöfrågor vara en väsentlig form av frivillig 

tilläggsinformation som företag delegerar/utlämnar. 

 

2.2.1.2 Företagsstorlek 

Företagsstorlek är även en viktig faktor med inflytande på frivillig tilläggsinformation (Collett 

& Hrasky, 2005; Meek et al. 1995; Broberg et al 2010). Broberg et al. (2010) studerade 

sambandet mellan frivillig tilläggsinformation och företagsstorlek, där storleken utgjorde den 

oberoende variabeln. De fann ett positivt samband däremellan och att företagsstorlek är en 

variabel som påverkar utlämnandet av frivillig tilläggsinformation. Ett samband som även 

Watson et al. (2002), Alsaeed (2006) och Ho & Wang (2001) fann var att större företag ger ut 

mer frivillig tilläggsinformation, i jämförelse med mindre företag. Meek et al. (1995) är av 

samma uppfattning som Watson et al. (2002), när de menar att mindre företag tenderar att 

efterlikna stora företag vad gäller publiceringen av frivillig tilläggsinformation. 

 

2.2.1.3 Ägarstruktur  

Effekten av företagets ägarstruktur i relation till frivillig tilläggsinformation har studerats av 

bland annat Cooke (1989) och Broberg et al. (2010). Enligt Cooke (1989) kommer företag att 

lämna ut mer frivillig tilläggsinformation om företaget har behov av utländskt kapital. Detta 

resonemang har studerats och påträffats i ett flertal olika studier. Broberg et al. (2010) mätte 

utländskt ägande utifrån hur stor andel av företagets kapital som utgjordes av utländskt kapital, 

och fann att det finns ett positivt samband med signifikans mellan utländskt ägande och frivillig 

tilläggsinformation. Ett positivt samband mellan variablerna har även konstaterat av 

Alhazaimeh et al. (2014) och Huafang och Jianguo (2007), som visade att företag med större 

andel utländskt ägande ger ut mer frivillig tilläggsinformation. Om utländskt ägande ökar, 

kommer företagets publicering av frivilliga tilläggsinformation att öka också (Alhazaimeh et al. 

2014) 

 

Trots att det finns studier som påvisar ett positivt samband mellan ägarstruktur och frivillig 

tilläggsinformation, finns det andra forskare som visat motsatta resultat. Wang, Sewom och 
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Claiborne (2008) har, liknande Broberg et al. (2010), som visade att utländskt ägande har en 

positiv påverkan på utlämningen av frivillig tilläggsinformation, men menade att större 

utländskt ägande inte nödvändigtvis bidrar till att företaget redovisar mer frivillig 

tilläggsinformation. Detta på grund av att ägarstrukturen har en minimal påverkan på det totala 

avslöjandet av frivillig tilläggsinformation (Wang et al. 2008). Däremot har andra studier visat 

att vissa former av ägarstruktur inte har någon effekt på utlämningen av frivillig 

tilläggsinformation. Alsaeed (2006) studerade ägarstruktur utifrån aktier som ägs av enskilda 

investerare, där aktier som ägs av regeringen, inhemskt och utländskt intuitioner samt stora 

investeringsfamiljer hade subtraherats bort.  Ägarstrukturen utifrån denna synvinkel har inget 

samband med företagens utlämnande av frivillig tilläggsinformation (Alsaeed, 2006). Statligt 

ägande har inte något signifikant samband med avslöjandet av frivillig tilläggsinformation.  

 (Huafang & Jianguo, 2007).  

 

2.2.1.4 Styrelse och koncernledning  

Eng och Mak (2003) studerade effekterna av företagets ägarstruktur och styrelsekommitté på 

frivillig tilläggsinformation. Företagets ägarstruktur baserades på koncernledningens ägande 

och statligt ägande, medan styrelsekommittén mättes utifrån andelen externa styrelseledamöter. 

Resultatet visade att i företag där koncernledningen och ägarna är skilda, ges ut mer frivillig 

tilläggsinformation för att informationsasymmetrin ska bli så liten som möjligt (Eng & Mak, 

2003). Informationsgapet mellan ledningen och ägarna minskar hos företag som är villiga att ge 

ut mer frivillig tilläggsinformation (Leuz & Verrecchia, 2000). Även Broberg et al. (2010) 

menade att frivillig tilläggsinformation kan påverkas av koncernledningens ägande andel i 

företaget. I företag där koncernledningen har en hög ägarandel, utlämnas mindre frivillig 

tilläggsinformation i jämförelse med företag som har en låg ägarandel i koncernledningen. 
 

Eng och Mak (2003) fann dock att en ökning av externa styrelseledamöter minskar företagens 

utlämnande av frivillig tilläggsinformation. Även företag som har en högre andel 

familjemedlemmar i styrelsen, avslöjar mindre frivillig tilläggsinformation menade Ho och 

Wong (2001). Alhazaimeh et al. (2014) genomförde en liknande studie och fann att en högre 

ersättning till styrelseledamöterna istället uppmanade företaget att lämna mer frivillig 

tilläggsinformation, medan styrelsens storlek och antal möten genomförda av styrelsen inte 

påverkade utlämnandet av informationen.  
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2.2.1.5 Bonus 

Bonus är den kortsiktiga delen av ersättning i företagen och har kopplingar till företagens 

parameters utveckling på kort sikt, till exempel kassaflöde, resultat eller företagets prestation 

och storlek (Nordic Intestor Svervices, 2004). Vanligtvis har bonus förbindelse till den bonus 

som utgörs av ett mått eller en kombination av mått, vilket kan betyda att en kombination av 

finansiella mått är grunden till ledande befattningshavares bonus (Emmanuel, Otley & 

Merchant, 1990). Relationen mellan ersättning till företagets VD och företagets prestation hade 

undersökts av Merhebi, Pattenden, Swan och Zhou (2006) på den australiensiska marknaden. 

För att undersöka företagens prestation har forskarna använt aktierelaterade och 

redovisningsbaserade variabler. Undersökningen visade att företagets prestation ger en positiv 

effekt på den ersättning företaget ger sin VD (Merhebi et al. 2006). Även Lilling (2006) fann 

att det finns ett positivt samband mellan ersättning till VD och företagens prestation. Däremot 

använde Lilling (2006) avkastningsmått (till exempel avkastning på eget kapital och 

aktieavkastning) för att undersöka företagens prestation.  

 

2.2.1.6 Lönsamhet  

Företags lönsamhet har ett positiv samband med publiceringen av frivillig tilläggsinformation, 

speciellt vad gäller aktierelaterad information (Broberg et al. 2010). Med detta menas att 

företags ”goda och dåliga tider” avgör företagens mängd av publicerad frivillig 

tilläggsinformation. Cooke (1989) menade att en annan avgörande faktor vad gäller mängden 

delgivningen frivillig tilläggsinformation baseras på antalet aktieägare, då incitamentet till 

mottagaren kan minska företags kapitalkostnad och öka aktiekursen.  

 

2.2.2 Finansiella mål 

Finansiella mål är en form av frivillig tilläggsinformation som företag använder sig utav i sina 

årsredovisningar (Botosan & Harris, 2000). Företaget kan med hjälp av finansiella mål bevisa 

och klargöra företagets potential (Gray Kouhy & Lavers, 1995; Impink, 2011), 

verksamhetsfokusering och existens (Ax, Johansson & Kullvén, 2010). Latham och Locke 

(2006) menade att externa och interna intressenter bedömer företaget utifrån vilka finansiella 

mål de använder och redovisar. Forskare har i den tidigare forskningen konstaterat att det finns 

positiva samband till att använda finansiella mål som en form av kommunikationsverktyg. Att 

användningen av finansiella mål har en positiv inverkan på relationen mellan företaget och dess 

ägare är vanliga slutsatser inom forskningen. Impink (2011) menade att finansiella mål kan 
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minska informationsasymmetrin mellan ägare och företaget. Även Törnqvist (1997) hade 

bevisat att finansiella mål är en viktig beståndsdel av kommunikationen mellan företaget och 

andra intressenter än endast mot ägarna med. Ytterligare tillfört kapital i företaget och 

minskade osäkerhet kan enligt Schuster och O´Connell (2006) vara utfallet för företag som 

redovisar sin målsättning. Finansiella mål kan därmed ses som ett kommunikationsverktyg som 

företaget kan använda både externt och internt (Kaplan & Norton, 1996). 

 

2.2.2.1 Olika typer av finansiella mål 

Åkesson (2008) konstaterade att företag som använder finansiella mål som frivillig 

tilläggsinformation har ökat under perioden år 1964 till 2004. Under 1970-talet var det vanligt 

att företagen redovisade ”enklare” målsättningar utifrån resultat- och balansräkningen samt 

kassaflödesanalysen (Åkesson, 2008). Mer komplexa målsättningar hade blivit mer aktuellt 

under 1980-talet, till exempel är avkastningsmål den mest förekommande kategorin av mål som 

företagen använder. Användandet av finansiella mål som frivillig tilläggsinformation har ökat 

genom årtionden och Åkessons (2008) undersökning visade att skogsindustrin och 

tillverkningsindustrin har störst antal publicerade finansiella mål under år 2004. Företag inom 

tillverkningsindustrin och skogsindustrin presenterade i genomsnitt 3,5 finansiella mål år 2004, 

år 2001 presenterades i genomsnitt 3,2 finansiella mål per företag (Åkesson, 2008). Mål som 

inkluderar marginal, försäljning och skuldsättning har ökat mest under Åkessons (2008) 

undersökningsperiod. Avkastningsmål och marginalmål var dock de vanligaste målsättningarna 

att bli presenterade som frivillig tilläggsinformation. 

 

Watson et al. (2002) menade att det finns olika faktorer som påverkar hur många finansiella 

mål som företag anger. Ett företags resultat och bransch är faktorer som påverkar frivillig 

utlämnande av finansiella mål i årsredovisningar, exempelvis fann Watson et al. (2002) att 

media- och allmännyttiga branscher är mindre villiga att använda frivillig tilläggsinformation. 

Större företag är mer villiga att redovisa fler finansiella mål till skillnad från mindre företag 

(Watson et al. 2002). Jensen (2002) menade dock att presentera många mål kan ha en negativ 

inverkan på företaget. Företag som använder och redovisar flera mål kan komma att finansiellt 

prestera sämre, till skillnad från företag som använder endast ett enda mål (Jensen, 2002). 

Sundaram och Inkpen (2004) menade att avkastning till aktieägare är det övergripande målet 

som företag bör prioritera. Anledningen är att målet riktar sig till aktieägarna och är därmed det 

viktigaste målet (Sundaram & Inkpen, 2004). 



!
12!

 

2.2.2.2 Måluppfyllelse  

Trots att antal redovisade finansiella mål kan varieras från företag till företag, menade Impink 

(2011) att det är fåtal företag som uppnår sin uppsatta målsättning. Impink (2011) redovisade 

att endast 30 % av nederländska företag lyckades uppnå sin målsättning under tidsperioden 

2000 – 2002.  Däremot visade Impink (2011) att amerikanska företag har en högre siffra 

beträffande måluppfyllelsen, 38 % av de amerikanska företagen lyckades uppnå målsättningen 

under samma tidsperiod. Trots den låga måluppfyllelsen menade Impink (2011) att 

offentliggörandet av finansiella mål har en positiv inverkan på marknaden. Företag med 

offentliggörande målsättning har en högre aktieavkastning till skillnad från företag utan 

offentliggörande mål. 

 

2.3 Teoretisk referensram  

I följande avsnitt presenteras två teorier som vi anser är relevanta för vår studie. Teorierna 

ligger till grund för vår empiriska analys och diskussion. Dessa två teorier har tidigare använts i 

tidigare forskningar som liknar vår studie.  

  

2.3.1 Signaleringsteori  

Signaleringsteorin utvecklades på 1970-talet för att förklara beteenden på arbetsmarknaden, 

och har varit en bidragande förklaring till frivillig tilläggsinformation (Watson et al. 2002). Vid 

en icke perfekt marknad kan det uppstå informationsasymmetri mellan olika parter, särskilt i 

relationen mellan företagsledning och externa intressenter från marknaden (Ikenberry, 

Lakonishok & Vermaelen, 1995). Externa intressenter har inte samma tillgång till information 

som företagsledningen har, eftersom det är ledningen som ger ut information om den dagliga 

verksamheten till intressenterna. Företagsledningen ska vid utgivning av information ge en 

sådan rättvisande bild som möjligt av företaget. Olika handlingar från företagsledningen 

medför olika signaler till intressenterna, vilket intressenterna i sin tur använder för att forma en 

egen bild av företaget. Detta händelseförlopp är vad som kan orsaka informationsasymmetri 

mellan företagsledningen och marknaden. (Ikenberry et al. 1995) Signaleringsteorin bidrar till 

skapandet av en lösning som beskriver beteenden mellan två parter som innehar olika 

information (Hilal, Densley & Jones, 2015). Enligt Signaleringsteorin ska företag signalera det 

förväntade utfallet som kan uppstå och undvika att skicka signaler om de förväntningar som 

företaget inte kan uppnå. Om informationen som företaget ges ut är trovärdigt, kan det förstärka 
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företagets förtroendet hos mottagaren. Förtroendet stärks genom att företagsledningen tror på 

sin strategi och verksamhet, samtidigt som de vågar uttala företagets framtidsplaner eller 

nuvarande situation/händelse. (Watson et al. 2002)  

 

2.3.2 Agentteori  

Grundtanken med själva agentteorin är att individer agerar utefter sitt eget intresse, till exempel 

att företagsledningen vill maximera sin kompensation, medan ägare/aktieägare vill maximera 

vinst och minimera risker. Detta kan generera en intressekonflikt mellan de olika parterna. 

Agentteorin handlar huvudsakligen om det förhållande som existerar mellan agenten 

(företagsledning) och principaler (aktieägare). Detta förhållande uppstår när företagsledningen 

låter aktieägarna handla för dess räkning på ett sådant sätt som påverkar avkastningen till 

aktieägarna (Eisenhardt, 1989). Vanligast är att detta förhållande inträffar mellan aktieägare 

och företagets VD (Lan & Heracleous, 2010). Företagets VD innehar mer information om 

exempelvis detaljer kring olika företagsbeslut, till skillnad från aktieägarna eftersom 

informationen inte finns tillgänglig för dem på samma sätt. Detta medför att beslut som 

företagets VD fattar, kan antingen gynna eller missgynna aktieägarna. Händelseförloppet kan 

bidra till att det uppstår informationsasymmetri mellan företagsledningen och aktieägarna, 

vilket kan vara en grundläggande faktor till företags publicering av frivillig tilläggsinformation 

(Rimmel, 2003). Informationsasymmetri och intressekonflikter mellan företagsledning och 

aktieägare kan minskas med hjälp av frivillig tilläggsinformation (Rimmel, 2003).  

 

2.4 Operationalisering  

Vi har applicerat tidigare forskning och teorier som hjälpmedel för att analysera det empiriska 

resultatet, vilket besvarar studiens frågeställningar och syfte. Forskning som tidigare har 

studerat frivillig tilläggsinformation i relation till företags lönsamhet, ägarstruktur, styrelsens- 

och koncernledningens ägande samt bonus, har studerats som en helhet. Då vår studie endast 

studerar finansiella mål som den beroende variabeln och inte icke-finansiella mål, använder vi 

ovannämnda faktorer vid analys och diskussion. Signaleringsteori och agentteori har vi 

applicerat för att få en bekräftelse på om användningen av finansiella mål kan minska 

informationsasymmetrin mellan företagsledningen och dess intressenter. Detta argument 

används av flertalet forskare vid undersökningar om frivillig tilläggsinformation.  
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3. Metod 

I följande kapitel redovisas studiens tillvägagångssätt för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Valda metoder presenteras för hur urval, datainsamling, mätning av utfall 

och konjunkturcykel har genomförts. En förklaring till studiens beroende och oberoende 

variabler presenteras, samt förklarande information för studiens korrelation och regression. 

Sist diskuteras och presenteras de begränsningar som medförs av studiens valda metoder.  

 
3.1 Tillvägagångssätt 

Vi har studerat omfattningen och måluppfyllelsen av finansiella mål i årsredovisningar under 

en tioårsperiod, mellan år 2006 till 2015. För att på bästa möjliga sätt besvara studiens syfte och 

frågeställning, valde vi att applicera paneldata som metod i vår studie. Paneldata är en 

kombination av tvärsnittsdata och tidsseriedata, vilket innebär att vi har studerat ett urval av en 

population under en given tidsperiod (Djurfeldt & Barmark, 2009). Urvalet vi har studerat är 

årsredovisningar från företag inom industribransch under tidsperioden från år 2006 till 2015. 

En av fördelarna med paneldata är enligt Gujarati och Porter (2009) att antalet observationer 

ökar, i jämförelse med tvärsnittsdata eller tidsseriedata. Även Djurfeldt och Barmark (2009) 

lyfter fram en fördel som är väsentlig för vår studie. Paneldata gav oss möjligheten att studera 

förändring över tid (Djurfeldt & Barmark, 2009), vilket innebar att vi kunde få en bild av 

förändringsprocessen i användningen och måluppfyllelsen av finansiella mål.  
    

3.2 Population och urval  

Företag som inkluderades i vår studie var listade på Nasdaq OMX Stockholm, även kallat för 

Stockholmsbörsen. Stockholmsbörsen har enskilda sorteringar vad gäller branschindelning. 

Figur 1 visar att industribranschen innehar flest företag av samtliga branscher på 

Stockholmsbörsen. Vi valde att avgränsa studien till att endast studera företag som tillhör 

industribranschen, då vi ansåg att antal företag i andra branscher var för få för att möjliggöra en 

stark analys. Därmed utgjorde studiens population samtliga företag som tillhör industri på 

Stockholmsbörsen. Totalt var det 78 företag som ingick i studiens population.  
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Figur 1 - Antal företag per bransch på Stockholmsbörsen sista dagen på 2016 

 
Källa: Nasdaq OMX Stockholm. 
 

Vi har tidigare nämnt att företag kan presentera finansiella mål genom olika 

kommunikationskanaler. För att underlätta arbetsgången valde vi att endast studera 

årsredovisningar för att inhämta finansiella mål. Vi har endast studerat företag som presenterat 

fullständiga årsredovisningar under den tidsperiod som studien studerar, år 2006 till 2015, samt 

företag som har redovisat information om studiens oberoende variablerna i sin årsredovisning. 

Detta medförde att studiens urval utgjordes av 32 företag. Totalt sett har 320 årsredovisningar 

över tidsperioden år 2006 till 2015 studerats och 947 finansiella mål har inhämtat till vår studie. 

 

Företagen på Stockholmsbörsen sorteras in i tre olika storlekssegment: Small Cap är företag 

med ett marknadsvärde under 150 miljoner euro, Mid Cap är företag med ett marknadsvärde 

mellan 150 miljoner till en miljard euro och Large Cap är företag med ett marknadsvärde över 

en miljard euro (Nasdaq OMX Nordic, u.å). Se Figur 2. Vi valde att studera årsredovisningar 

inom samtliga storlekssegment för att möjliggöra en jämförelse mellan storlekarna och stärka 

den helhetsbild vi ville uppnå med studien. Figur 2 visar att varje storlekssegment inkluderade 

ungefär lika många företag, vilket gjorde en jämförelse mellan storlekarna genomförbart.  
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Figur 2 - Antal företag i varje storlekssegment inom industribransch. 

 
Källa: Nasdaq OMX Stockholm. 
     

3.3 Datainsamling  

Datainsamling kan genomföras på två olika sätt, primär- och sekundärdata (Bryman & Bell, 

2013). Studiens val av syfte och frågeställningar medfördes att datainsamlingen har formats 
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finansiella mål och måluppfyllelse samt studiens oberoende variabler, och har inhämtats från 

företagens egna årsredovisningar. Årsredovisningar som användes i vår studie samlades in från 

företagens egna hemsidor och Retriever Business. Noterade företag på Stockholmsbörsen 

måste via sin hemsida ha årsredovisningar tillgängliga i minst fem år (Nasdaq OMX 

Stockholm). Då studiens tidsperiod var längre än vad företagen måste ha årsredovisningarna 

tillgängliga på hemsidan, använde vi även Retriever Business för att inhämta årsredovisningar. 

Vi hämtade dock endast årsredovisningar från Retriever Business när de inte fanns tillgängliga 

på företagets hemsida. För företag som redovisade andra valutor än svenska kronor i sin 

årsredovisning, har vi använt bokslutsdagens växelkurs för att omvandla utländska valutor till 

svenska kronor.   

 

Vi samlade in information om finansiella mål och frivillig tilläggsinformation för att 

möjliggöra studiens bakgrund och problemformulering. I och med detta var även denna 

information sekundärdata. Sökmotorer som har brukats är bland annat SöderScholar och 

22 

31 

25 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

Large Cap Mid Cap Small Cap 

Företagsstorlek indelning inom 
industribransch Antal 



!
17!

Google Scholar. Utöver relevant vetenskaplig forskning, böcker och årsredovisningar, har vi 

även granskat tidigare uppsatser på universitetsnivå för inspiration och tips på relevanta källor 

om studiens undersökningsområde.  

 

3.4 Studiens variabler 

I följande avsnitt redovisas samtliga variabler som ingår i studien. Variablerna har delats in i 

beroende och oberoende variabler. En beskrivning om varje variabel har presenterats för att få 

en överblick om innebörden i variablerna. 

 

3.4.1 Beroende variabel  

Vilka finansiella mål som företagen presenterat har varierat, olika företag presenterade olika 

finansiella mål. För att förenkla sammanställningen av den empiriska insamlingen, delade vi in 

studiens beroende variabel finansiella mål under sex olika kategorier.  Inspiration hämtades 

från Åkessons (2008) undersökning, då denna hade använt samma typ av kategorisering. De 

sex kategorierna bestod av: Tillväxtmål, avkastningsmål, marginalmål, kapitalstruktur, 

utdelningsmål samt övriga mål. 

 

Tillväxtmål har utifrån ett företagsperspektiv benämnts som försäljningstillväxt, organisk 

tillväxt och förvärvstillväxt. Dessa typer av tillväxt har baserats på företagets tillväxttakt utifrån 

årsbasis. Utfallet av tillväxtmål mäts vanligtvis över en konjunkturcykel (Bernhardsson, 2002).  

 

Marginalmål handlar om företags lönsamhet utifrån vinst (%) av den kvarstående omsättningen 

efter samtliga kostnader. Rörelsemarginal räknas ut genom rörelseresultat dividerat med 

nettoomsättning. (e-conomic, u.å) Det finns två olika sätt att beakta rörelseresultat; EBIT eller 

EBITDA. EBIT är rörelseresultat före ränte- och skattekostnader, medan EBITDA är EBIT före 

avskrivningar av materiella- och immateriella tillgångar. (Marton, 2013) 
 

Kapitalstruktur redogör företagets finansiering utifrån eget kapital och lånat kapital. Det 

vanligaste förekommande sättet att räkna ut kapitalstruktur är soliditet och skuldsättningsgrad. 

Både soliditet och skuldsättningsgrad visar graden av företagets belåning och egenfinansiering. 

Detta betyder att måtten i princip är samma, men att de redovisar olika resultat då en hög 

skuldsättningsgrad resulterar till en låg soliditet. (Öberg, 2012) 
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Avkastningsmål handlar om relationen mellan resultat och kapital som visar företagets 

ekonomiska prestation. De tre vanligaste måtten för avkastning är räntabilitet på eget kapital, 

sysselsatt kapital och totalt kapital. (Marton, 2013) 

 

Utdelningsmål hänvisar inte till företagets prestation, utan handlar om företagets vinst som 

delas ut till aktieägare i företaget (Smith, Brännström & Jansson, 2015). Utdelning kan betalas i 

form av kontanter eller med andra tillgångar från bolaget. Tidigare vinst är den vanligaste typen 

av utdelning som bolaget delar ut till sina aktieägare. (Avanza, u.å) 

 

Övriga mål är andra typer av finansiella mål som används i betydligt mindre utsträckning till 

skillnad från andra mål i årsredovisningarna. Dessa mål var till exempel vara kassaflödesmål, 

investeringsmål, intäktsmål och räntetäckningsgrad.  

 

Figur 3 - Kategorisering av finansiella mål. 

 
Källa: Egen konstruktion.  
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3.4.2 Oberoende variabler  

För att besvara studiens frågeställning om vilka faktorer som påverkar omfattningen av 

finansiella mål, valde vi att använda flera olika oberoende variabler för att undersöka relationen 

däremellan. Inspiration för val av faktorer hämtades från tidigare forskningar (Åkesson, 2008; 

Broberg et al. 2010; Cooke, 1989; Eng & Mak, 2003; Watson et al. 2002).      

 

Omsättning. Användningen av finansiella mål som rör företagens omsättning har enligt 

Åkesson (2008) ökat, men hur stor påverkan själva omsättningen har på utlämnandet av 

frivillig finansiell information, har inte tidigare studerats. Vi valde därför att studera omsättning 

som en oberoende variabel eftersom tidigare forskning inte har belyst relationen mellan 

omsättning och finansiella mål. Med omsättning menade vi företagets försäljning.  

 

Ägarstruktur. Inspiration har inhämtats från Broberg et al. (2010), som studerade sambandet 

mellan ägarstruktur och frivillig tilläggsinformation i form av icke-finansiell och finansiell 

information. Cooke (1989) redovisade för att företag med behov av utländskt kapital ger med 

större sannolikhet ut mer frivillig tilläggsinformation. Vi valde därmed att endast studera 

ägarstruktur utifrån svenskt respektive utländskt aktiekapital, dock var vi medvetna om att det 

finns andra typer av indelning angående företags ägarstruktur. Ägarstruktur kunde till exempel 

vara juridiskt och fysiskt ägande. Juridiskt ägande i sin tur kunde delas in i en mer detaljerad 

ägarstruktur, då företags aktier kan ägas av holdingbolag, investmentföretag, 

förvaltningsföretag och/eller riskkapitalbolag.  

 

Ledningens ägarandel. Både Broberg et al. (2010) och Eng och Mak (2003) påträffade att det 

fanns ett samband mellan företagsledning, styrelse och frivillig tilläggsinformation. Vi valde 

därmed att studera ledningens ägarandel utifrån styrelsens och koncernledningens aktieägande. 

Vi var dock medvetna om att ägande av styrelsen och koncernledningen kan vara så kallade 

beroende och oberoende ägande, men vi beaktade inte detta i studien.     

 

Ledningens bonus. Företag som har bonussystem innebär att de anställda får en form av 

ersättning när en eller flera målsättningar som företaget ställt upp uppnås (Civilekonomerna, 

2012). Tidigare forskning har inte studerat sambandet mellan bonus och frivillig finansiell 

information, trots att bonusen kan motivera företaget att prestera bättre att uppnå sina 

finansiella mål (Civilekonomerna, 2012). Vi valde därmed att studera om storleken på 



!
20!

ledningens bonus kunde ha en koppling till utlämnandet av de finansiella mål som företaget 

ville uppnå. 

 

Årets resultat. I tidigare forskning har resultat inte studerats i samma utsträckning som 

exempelvis ägarstruktur och ägarandel. Vi ansåg att företags resultat var en viktig variabel att 

studera då Watson et al. (2002) påvisade att det kan vara känsligt för företag med ett negativt 

resultat att avslöja sin finansiella målsättning. 

 

3.5 Kvantitativa mål 

För att besvara studiens frågeställningar har endast kvantitativa mål tilltalats i studien. Detta 

betyder att studien inte undersökte kvalitativa mål, till exempel ”Bibehållen hög avkastning på 

sysselsatt kapital” från Atlas Copco årsredovisningen 2012. Det var problematiskt att avgöra 

vad som menades med bibehållen hög avkastning på sysselsatt kapital, skulle vi ha följt 

tumregler om vad avkastning på sysselsatt kapital bör ligga eller har företag en egen 

bedömning för det? Detta medförde att det blev problematiskt att jämföra målsättning med 

utfall, om inte konkreta siffror nämndes. Studien har därmed endast studerat kvantitativa mål, 

för att det inte skulle uppstå missförståelse och tvekan under utredningsprocessen för 

måluppfyllelsen.    

 

3.6 Mätning av utfallet   

Företags uppställning av kvantitativa mål sträckte sig över olika tidsperioder, samt fanns det en 

variation av antal mål och graden av målsättning. Detta ledde till att en del mål var 

komplicerade att jämföra med utfall. En del företag angav en tidsgräns för repetitiva mål om 

när målen ska uppnås, medan andra företag angav att målen ska uppnås varje år. Av de 

kvantitativa mål som samlades in från årsredovisningar visade det att majoritet av företagen 

angav att målen ska sträcka sig ”över en konjunkturcykel” och/eller ”långsiktigt”. Detta ledde 

till att vi satte upp krav för att utreda utfallen: 

• Det var bara kvantitativa mål som studerades. 

• Målen som var uppställda utan någon tidsperiod om när de skulle uppnås, har mätts 

under året när det sattes. 

• När målen var uppställda med en bestämd tidsperiod, har målen mäts över den 

bestämda perioden. De mål som sattes upp för att uppnås efter år 2015, sorterades bort. 
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• För de mål som ska uppnås långsiktigt, över tid eller över/under en konjunkturcykel, 

jämförde vi utfallet över en femårsperiod. (Ser mer information under 3.6.1. Mätning 

över konjunkturcykeln)   

 

Finansiella mål ställdes upp på olika nivåer, till exempel koncern- och moderbolags nivå eller 

för respektive avdelning och verksamhet. NIBE industri använde exempelvis finansiella mål 

både för koncern- och affärsområdesnivå i sin årsredovisning från år 2006, då de använde 

rörelsemarginal på affärsområdes nivå och andra mål som avkastning och soliditet på 

koncernnivå. Det andra exemplet var Skanska, som använde samma typ av mål både för 

koncern- och verksamhetsnivå i sin årsredovisning från år 2013. Den typ av finansiella mål 

som företaget använde var avkastning. För att vara konsekvent har studien endast behandlat de 

finansiella mål som ställdes upp på koncernnivå.   

 

3.6.1 Mätning över konjunkturcykeln 

Utifrån de årsredovisningar som vi granskade, uppgav majoriteten av företagen att 

målsättningen skulle ske över en konjunkturcykel. Vi valde därmed att mäta utfallen av 

målsättningen över en konjunkturcykel. En konjunkturcykel är en period då ekonomin 

genomgår en låg och högkonjunktur. I normalfall sträcker sig en konjunkturcykel över cirka en 

femårsperiod (Box et al. 2016). Vi undersökte således årsredovisningar under en tioårsperiod 

för att kunna mäta utfall när företaget angav att målen skulle uppnås över en konjunkturcykel. 

 

För att ta reda på det svenska ekonomiska utvecklingsläget, tog vi hjälp av den statliga 

myndigheten konjunkturinstitutet. Konjunkturinstitutet använder konjunkturbarometern för att 

mäta den svenska ekonomin. Underlagen för mätningen bygger på företag och hushållens syn 

på ekonomin (Konjunkturinstitutet 1, u.å.). Enligt Konjunkturinstitutet är syftet med 

barometerindikatorn att visa stämningsläget i den svenska ekonomin, medelvärdet för 

indikatorn är 100. Värdet 100 signalerar en starkare ekonomi än normalläget, när värdet 

överstiger 100 tilltalar det en ännu starkare ekonomi. Det blir tvärtom när värdet befinner sig 

under 100 eller under 90, vilket signalerar en svagare eller mycket svagare ekonomi än 

normalläget. (Konjunkturinstitutet 2, u.å.)        

 

Utifrån figur 3 kunde vi se att det uppstod konjunkturcykler under perioden 2006 till 2015. Vi 

kan se ett kraftigt ekonomiskt fall mellan år 2007 och 2008, vilket kan vara ett resultat av den 
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finanskris som skedde i världen under denna period. För att bedömningen av utfallet ska vara så 

rättvisande som möjligt jämförde vi målsättningarna med ett framtida genomsnitts utfall med 

en femårsperiod. Utredningen av utfallen var därmed följande: när målet exempelvis var 

uppställt vid år 2006 jämförde det med ett genomsnittligt utfall mellan år 2006 till år 2010. Om 

målet istället framfördes vid år 2007 jämförde det med ett genomsnittligt utfall mellan år 2007 

till år 2012.   

Figur 4 - Konjunktur i Sverige över tid. 

 
Källa: Konjunkturinstitutet.!
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starkare bild om måluppfyllelsen, då det inte kunde uppstå missuppfattningar kring resultatet 

om vissa tidpunkter redovisade ett betydligt lägre resultat.  

 

3.7 Statistisk dataanalys  

För att besvara studiens frågeställningar använde vi statistisk dataanalys. Detta dels för att vi 

undersökte korrelation mellan variablerna, och med hjälp av regressionsanalysen undersökte vi 

hur de oberoende variablerna gav effekt på omfattningen av finansiella mål. All statistisk 

analys genomfördes i statistikprogrammet SPSS. 

 

3.7.1 Korrelation 

Korrelation är ett mått på i vilken utsträckning två variabler är linjärt korrelerad med varandra 

(Miles & Shevlin, 2001). För att veta hur bra korrelationen ser ut mellan två variabler, tog vi 

hjälp av korrelationskoefficient (r) som visade hur starkt variablerna befann sig i det linjära 

sambandet (Helbaek, 2011). Korrelationskoefficienten bör alltid ligga mellan -1 och 1. Med 

hjälp av korrelationskoefficienten blev korrelation indelad i tre typer: när r = 1 fanns en perfekt 

positiv korrelation, en perfekt negativ korrelation var när r = -1, r = 0 betydde att det inte fanns 

ett linjärt samband mellan variablerna. (Helbaek, 2011; Miles & Shevlin, 2001) Det perfekta 

positiva korrelation/sambandet innebär att när y variabeln ökar, kommer X variabeln att öka 

med exakt samma värde, vilket det då formas en positiv lutning i en rät linje. Tvärtom 

genererar det perfekta negativa korrelation/sambandet. Det formas då en negativ lutning i den 

räta linjen, vilket betyder att en minskning i y variabeln, kommer minska X variabeln med 

samma värde (Helbaek, 2011).  

 

För att bedöma korrelationens styrkor i studiens krävdes det att en definition av korrelationens 

styrkor genomfördes. Vi fann två olika definitioner om graden av korrelationens styrkor, som 

är presenterades av Cohen (1988) och Dancey och Reidy (2011). Enligt Cohens (1988) 

definition är korrelationen svag när r = 0,1, en medelstark korrelation är när r = 0,3 och när r är 

0,5 eller högre blir det är stark korrelation (Miles & Shevlin, 2001). Till skillnad från Cohens 

(1988) definition, delar Dancey och Reidy (2011) in sin definition i olika intervaller. Det blir en 

svag korrelation när r befinner sig i intervallen 0,1-0,3, när intervallen är 0,4 – 0,6 blir det en 

medelstark korrelation och den starkaste korrelationen genereras när intervallen är 0,7 – 0,9. 

Intervallerna tillämpas även i den negativa korrelationen (Dancy & Reidy, 2011). Utifrån dessa 

definitioner, valde vi att tillämpa Dancey och Reidys (2011) definition. Vi valde det på grund 
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av att definitionen var mer uppdaterad i jämförelse med Cohens (1988), dessutom uttryckte de 

sig i intervaller istället för ett tal. Detta gav en mer rimlig bedömning över korrelationen av 

studiens variabler.  

 

Det finns flera olika beräkningssätt för att mäta korrelation mellan två variabler, till exempel 

finns Pearsons´s produkt-moment, Spearman´s rangkorrelation och Phi-koefficienten. Vi 

använde Spearman´s rangkorrelation när vi undersökte hur väl variablerna förhåller sig till 

varandra. Vi ansåg att Spearman´s rangkorrelation gav ett lämpligt svar på sambanden mellan 

variablerna, eftersom båda variabler rangordnas via beräkningen.  

 

3.7.2 Regression  

För att undersöka styrkan mellan den beroende variabel och oberoende variabler, har regression 

applicerats. Regression visar sambanden mellan variablerna (Investopedia, u.å.). Regressionens 

styrka kan anpassas utefter situationen i undersökningen, då en beroende variabel kan påverkas 

av antingen en eller flera oberoende variabler. Den beroende variabeln i en regression bör vara 

kvantitativ. (Djurfeldt & Barmark, 2009) Det finns två grundläggande mätningssätt för 

regression: enkel linjär regression och multipel regression (Investopedia, u.å.). 

 

En enkel linjär regression visar sambandet mellan en beroende variabel (y) och en oberoende 

variabel (x). Den räta linjen i regressionen beskriver hur pass starkt sambandet är ut mellan x 

och y (Helbaek, 2011). Ekvationen som beskriver effekten mellan sambandet är: y = α+βx+u. 

(y = en beroende variabel, α = en konstant, β = en regressionskoefficient, x = en oberoende 

variabel, u = residualen.) Residualen (u) är ett mätfel som anger avvikelsen från det förväntade 

värdet. Residualen kan visa att hur bra regressionslinjen anpassas till observationerna. Det vill 

säga det finns en mängd faktorer som kan påverka den beroende variabeln, vilket betyder det 

att effekt av alla faktorer som påverkar den beroende variabeln y ingår i residualen. 

Regressionskoefficienten (β) är den effekt som uppstår av oberoende variabler. Konstanten (α) 

tolkas som värdet för ekvationen när x=0, men får sin mening endast vid beräkning av det 

förväntade värdet y. (Djurfeldt & Barmark, 2009) 

 

Den andra typen av regressionen är multipel regression, vilket hanterar två eller flera oberoende 

variabler på en och samma gång. Multipel regression visar hur en beroende variabel (y) 

påverkas av två eller flera oberoende variabler (x1, x2 etc.). (Djurfeldt & Barmark, 2009) Genom 
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insamlad data för y och x1,x2, x3, x4 (...) räknas parametrarna ut. Förväntat y-värde tas fram genom 

ekvationen y=α+β1x1+β2x2+β3x3+β4x4+…+u. (Helbaek, 2011; Djurfeldt & Barmark, 2009)  

 

För att ta reda på om regressionsmodellen verkligen stämmer överens med insamlad data, 

används residualanalys (Helbaek, 2011). Vanligtvis är histogram ett bra hjälpmedel för att ta 

reda på om data är normalfördelad eller inte. Dessutom kan ett plottdiagram vara tillämplig för 

residualanalys, för att veta om spridning av residualerna befinner sig nära den räta linjen. 

(Körner & Wahlgren, 2006) 

 

Vi använde både enkel linjär regression och multipel regression i vår studie. Detta för att 

undersöka om det fanns ett samband mellan finansiella mål och de oberoende variablerna. Först 

genomförde vi en enkel linjär regression för varje oberoende variabel. Därefter genomförde vi 

en multipel regression, där vi undersökte flera oberoende variabler samtidigt för att ta reda på 

hur den beroende variabeln blir påverkad av ett samspel mellan flera oberoende variabler. Vi 

tillämpade en residualanalys för att stärka det resultat som regressionsanalys visade.  

 

Vid genomförandet av regressionsanalys valde vi att logaritmera variablerna för att värdena 

skulle vara mer normalfördelade. Detta genomfördes eftersom vi upptäckte att det fanns en stor 

spridning hos variablerna när vi genomförde en beskrivande statistik på variablerna. Enligt 

Miles och Shevlin (2001) transformeras variablerna när uppfattningen är att värdena är 

snedfördelad, så att värdena kan komma nära varandra och blir så normalfördelad som möjligt. 

Vi använde Log10 för att transformerar variablerna och det gjorde att det bli lättare för oss att 

tolka resultatet från regressionsanalyserna. Vi tolkade det som att när den oberoende variabeln 

stiger med 1 %, kommer den beroende variabeln öka med koefficientens procent, eftersom vi 

logaritmerade både beroende och oberoende variabler (Sundell, 2010).  

 

3.8 Studiens begränsningar  

I följande avsnitt redovisas studiens begränsningar. Först kritiserar vårt val av sekundärdata, 

därefter sker en allmän kritik på våra källor. Sista presenteras studiens kvalitetskriterier utifrån 

validitet och reliabilitet.  
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3.8.1 Kritik sekundärdata 

Studiens data var sekundärdata, vilket betyder att vi lyfter fram information som vi inte själva 

har sammanställt. Problematiken med sekundärdata är att informationen inte specifikt är 

framtagen för vår studie och därmed kan tolkningen av datan bli annorlunda. Vi har själva 

behövt avgöra vilken sekundärdata som var mest lämplig att använda utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Information som vi uppfattat syftar till ett annat område som vår studie inte 

behandlar, har vi därmed inte tillämpat i studien.  

 

3.8.2 Källkritik 

Källkritik hjälper forskaren att avlägsna eventuella fel kring studiens källor och är därmed en 

viktig metod att applicera. Trovärdigheten i påståenden om verkligheten tagen från olika källor 

kan bedömas om forskaren är källkritisk. Det finns vad Thuren (2003) kallar för allmänna 

riktlinjer inom källkritiken. En allmän riktlinje som Thuren (2003) beskriver är användandet av 

förstahandskällor. I studien hade årsredovisningar en betydande roll vad gäller den empiriska 

insamlingen. Vi utgick från att de siffror som företagen redovisade i sina årsredovisningar var 

korrekta då samtliga företag måste redovisa enligt god redovisningssed och följa aktuella 

regelverk (Nasdaq OMX Stockholm, 2016).  
    

3.8.3 Kvalitetskriterier 

En bra metod att applicera vid bedömningen av forskningens kvalité, är vad Bryman & Bell 

(2013) benämner kvalitetskriterier. Kriterier såsom validitet och reliabilitet är förekommande 

inom den kvantitativa forskningen (Krefting, 1991), och därmed tog vi hänsyn till detta i vår 

studie. För att studien ska uppnå hög validitet krävs det att studiens slutsatser är korrekt 

kopplade till studiens syfte och frågeställningar, det vill säga att vi har mätt det som studien 

avser att mäta. För att undvika att studiens slutsatser är felaktiga, har vi under processen 

reflekterat, diskuterat och uppmärksammat olika samband och faktorer som kan ge missvisande 

slutsatser. Vi var av den uppfattningen att tillräckligt med belägg vid analys av empirisk data 

fanns för att studien ska uppnå hög validitet. Detta eftersom tidigare forskning i form av 

vetenskapliga artiklar har uppmärksammats i den empiriska analysen. För att bedöma om 

studien har en hög reliabilitet krävs det att studien är tillförlitlig i avseendet om studiens 

resultat blir likadant om den genomförs igen. Ett sätt att mäta detta är genom stabilitet, det vill 

säga huruvida studiens mått är stabilt över en viss tid. De mått som användes i vår studie är 

inhämtade från företagens årsredovisningar. Informationen i årsredovisningen ändras sällan av 
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företagen i efterhand och är en offentlig handling. Vi menar därmed att vår studie har en hög 

reliabilitet, eftersom måtten finns tillgängliga för andra individer att ta del av. Bryman och Bell 

(2013) menar att validitet och reliabilitet går i hand med varandra. Om studien inte har 

tillräckligt hög reliabilitet, är sannolikheten att studiens validitet inte är tillräcklig.  
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4. Empirisk analys 
I följande kapitel presenteras studiens empiriska resultat och analys. Det empiriska resultatet 

och analysen kopplas med tidigare forskning och relevanta teorier. Vidare visas under detta 

kapitel uträkningen som gjorts i SPSS för att ta reda på om det fanns effekter mellan 

variablerna. Avslutningsvis presenteras den del om måluppfyllelse. 

 
4.1 Användningen av finansiella mål 

Totalt var det 32 företag vars årsredovisningar undersöktes mellan år 2006 till 2015. Det var 

endast ett företag som inte använde finansiella mål i sin årsredovisning under hela 

undersökningsperioden. Detta resulterade i att 320 årsredovisningar studerades, dock var det 

endast 285 årsredovisningar som ställde upp en eller flera finansiella mål i årsredovisningen. 

Detta innebar att 35 årsredovisningar inte redovisade finansiella mål. 

 

4.1.1 Företagsstorlek  

Användningen av finansiella mål i årsredovisningar skilde sig mellan storlekssegmenten. I figur 

5 visas att 99 % av årsredovisningarna hos Large Cap företag innehöll ett eller flera finansiella 

mål. Hos Mid Cap företag var det 91 % av årsredovisningarna som innehöll ett eller flera 

finansiella mål. Small Cap företag hade den lägsta användningen av finansiella mål, endast 

61,43 % av årsredovisningarna innehöll ett eller flera finansiella mål. Studiens resultat påvisade 

ett liknande resultat till tidigare studier som genomförts inom området för frivillig 

tilläggsinformation. Broberg et al. (2010) har visat, liknande vår studie, att det fanns ett positivt 

samband mellan företagsstorlek och delgivning av frivillig tilläggsinformation. Likt studierna 

som genomfördes av Watson et al. (2002) och Alsaeed (2006), fann även vår studie att större 

företag var mer benägna att lämna ut finansiella mål (frivillig tilläggsinformation) i 

årsredovisningen. Den skillnad som fanns var dock att Watson et al. (2002) hade fokus på 

frivillig utlämnande av nyckeltal, medan vårt resultat baserades på delgivning av finansiella 

mål som frivillig tilläggsinformation.  
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Figur 5 - Användning av finansiella mål utifrån storlekssegment 

 
Källa: Egen konstruktion.   
 

Figur 6 visade att även företagens val av målkategori har varierat utifrån, dock fanns det vissa 

likheter mellan dem. Utdelning var det populäraste målet för samtliga storlekar, utdelningsmål 

utgjorde 35 % av samtliga finansiella mål hos Small Cap företag, och 24 % av samtliga 

finansiella mål hos Mid- och Large Cap företag.  

 

Vårt resultat har likheter med vad Sundaran & Inkpens (2004) uppfattning om att företag bör 

prioritera avkastning till aktieägare som det övergripande målet. Avkastning till aktieägare som 

Sundaram & Inkpen (2004) studerade, var detsamma som utdelningsmål i vår studie. Detta 

påvisade att utdelningsmål var det viktigaste och mest prioriterade målet inom samtliga 

storlekssegment. Med utdelning som det viktigaste målet, kan vi även tolka det utifrån 

signaleringsteori, då Ikenberry et al. (1995) menade att informationsasymmetri kan uppstå 

mellan företagsledning och externa intressenter på marknaden. Genom signaleringsteorin kan 

detta problem minskas mellan parterna (Hilal et al. 2015). Företag som vågar ge ut sin 

framtidsplan eller aktuella händelser, signalerar att företagets förtroende kan stärkas.  Detta 

eftersom externa intressenter på marknaden, såsom aktieägare, är främst intresserade av ett 

företags utdelning. Vi tolkade detta som att användningen av utdelningsmål skulle kunna 

minska informationsasymmetrin, då utdelningsmål var det viktigaste målet som har koppling 

till aktieägarna (Sundaran & Inkpen, 2004). Den näst största målkategorin var kapitalstruktur 

för samtliga storlekar och övriga mål blev den minst använda målkategorin enligt figur 6. 
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Utifrån de kvarvarande målkategorierna var fördelningen ganska jämn, då dessa befann sig 

inom intervallen 12 % - 19 %.   

 

Figur 6 - Användning av målkategorier utifrån storlekssegment. 

 
Källa: Egen konstruktion.  
 

4.1.2 Ägarstruktur  

Totalt sett redovisade företag mer finansiella mål i årsredovisningen (840 av 947 finansiella 

mål), när företag hade mer svenskt ägande, se figur 7. Utifrån genomsnittligt antal finansiella 

mål hade dock företag med mer utländskt ägande, fler finansiella mål per årsredovisning. 

Företag med mer andel svenskt ägande använde i genomsnitt 3,23 finansiella mål per 

årsredovisning. Däremot använde företag med en högre andel utländskt ägande i genomsnitt 

4,13 mål per årsredovisning. Detta stärker resultatet att företag med mer utländskt ägande 

redovisar fler finansiella mål i årsredovisningen än företag där andelen ägande av svenskt 

kapital är större.  

!
!
!
!
!
!
!
!
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Figur 7 - Användning av finansiella mål utifrån ägarstruktur 

 
Källa: Egen konstruktion. 
 

4.1.3 Finansiella mål utveckling utifrån årsperspektiv 

Figur 8 gav en tydlig bild över användningen av finansiella mål år för år. Användningen av 

finansiella mål varierade över tid, vilket överensstämde med Watson et al. (2002) åsikter att det 

fanns olika faktorer som påverkar antal finansiella mål som redovisas. Watson et al. (2002) 

menade att dessa faktorer kan vara exempelvis företagsstorlek, ägarstruktur, lönsamhet. Det 

fanns en kraftig minskning av finansiella mål under år 2012, vilket kan förklaras med Sveriges 

ekonomiska utveckling. Enligt konjunkturinstitutet (u.å) befann sig Sverige i den svagaste 

ekonomi mellan år 2008 till år 2009 under studiens period. Totalt sett redovisades flest antal 

finansiella mål under år 2008 och 2009. Därmed kunde vi inte konstatera att antalet finansiella 

mål påverkas av den ekonomiska utvecklingen i Sverige.  

 

Utifrån ett genomsnittligt perspektiv hade år 2007 och 2008 det högsta genomsnittliga värdet 

med 3,46 finansiella mål per årsredovisning (se figur 8). Detta värde var lägre än det 

genomsnittliga värdet för branscherna tillverkningsindustri och skogsindustri i Åkessons (2008) 

studien som hade värdet 3,5 under år 2004. Om vi bortser från det genomsnittliga värdet för år 

2015, har vår studie fått ett högre värde än Åkessons (2008). Det lägsta genomsnittliga värdet 

för antalet använda finansiella mål var 3,17 för år 2015, vilket kan förklaras genom att fler 

företag redovisar färre finansiella mål i sin årsredovisning.    
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Figur 8 - Utveckling av användningen av finansiella mål. 

 
Källa: Egen konstruktion.!!
 

4.2 Statistisk analys för finansiella mål 

I detta avsnitt redovisas studiens statistiska analys för att presentera resultaten på ett korrekt 

och pedagogiskt sätt. Först presenteras en beskrivande statistik som beskriver studiens 

variabler. Därefter har en korrelationsmatris genomförts för att beskriva korrelationer mellan 

variablerna. Sedan redovisas enkel linjär regression och multipel regression för att ta reda på 

hur den beroende variabeln påverkas av studiens oberoende variabler.    

 

4.2.1 Beskrivande statistik 

För att få en översikt över de studerade variablerna har den beskrivande statistiken genomförts. 

Den beskriver egenskaperna hos en datamängd som exempelvis medelvärde, median, 

standardavvikelse, minimumvärde och maximumvärde. Med hjälp av den beskrivande 

statistiken har vi fått en uppfattning om spridning för respektive variabel.  

 

Det fanns en stor spridning i variabeln omsättning, vilket kan förklaras med att studiens urval 

inkluderade tre storlekssegment från Stockholmsbörsen. Majoriteten av årsredovisningarna i 

Large Cap redovisade en betydlig högre omsättning än andra storlekssegment. Det fanns en stor 

variation mellan min- och maxvärden och båda värden befann sig i Large Cap (se tabell 1). 

Fingerprint Cards årsredovisning från år 2012 redovisade 10,28 miljoner kronor som 
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representerar studiens minimumvärde, och Volvos årsredovisning från år 2015 stod för studiens 

maximumvärde med 312 515,00 miljoner kronor.  

 

Spridning i ägarstruktur utifrån svenskt och utländskt perspektiv, kan förklaras med att 

företagens behov av utländsk kapital kan variera över tid. Assa Abloys årsredovisning från år 

2012 utgjorde studiens maximumvärde för utländskt ägande med 68 %, och studiens 

minimumvärde med 32 % för svenskt ägande. NIBE Industris årsredovisning från år 2008 stod 

för studiens maximumvärde för svenskt ägande med 99,90 %, och 0,10 % för studiens 

minimumvärde för utländskt ägande. Detta tolkade vi som att studiens medelvärdet för 

ägarstruktur visar att företag har mindre behov av utländskt kapital (se tabell 1).  

  

Det uppstod en stor spridning för variablerna styrelsens ägande, koncernledningens ägande och 

bonus i koncernledningen. Spridningar kan förklaras genom att styrelse- och 

koncernledningsmedlemmar avgår, säljer sin ägarandel eller deras arbetsförmåga. Dessutom 

visade tabell 1 att det uppstod stora variationer mellan min- och maxvärden.  

 

Medelvärdet och medianen för variabeln årets resultat visade en stor spridning, som kan 

förklaras med företagens storlekssegment på Stockholmsbörsen. Det största negativa värdet (-

14 685,00) utgjordes av Volvos årsredovisning från år 2009. 

 

Variabeln finansiella mål bestod av 320 årsredovisningar, dock var det 35 årsredovisningar som 

inte innehöll finansiella mål. Detta har lett till att minimivärdet för finansiella mål blev 0 och 

maximivärdet blev 7 (se tabell 1). Trots detta fanns en liten spridning för variabeln finansiella 

mål utifrån dennes medelvärde och median. Ett medelvärde på 2,96 innebar att det i genomsnitt 

redovisades 2,96 finansiella mål per årsredovisning.  
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Tabell 1 - Beskrivande statistik. 
 N Medel-

värde 
Standard-
avvikelse 

Min. Median Max. 

Omsättning (Mkr) 320 30 535,55 55 639,04 10,28 5 130,60 312 515,00 

Svenskt ägande i % 320 75,89 % 15,60 % 32,00 % 80,00 % 99,90 % 

Utländskt ägande i % 320 24,12 % 15,60 % 0,10 % 20,00 % 68,00 % 

Styrelsens ägande i % 320 10,39 % 16,76 % 0,01 % 1,10 % 68,25 % 

Koncernledningens 
ägande i % 

320 0,89 % 2,38 % 0,00 % 0,19 % 15,93 % 

Bonus (Mkr) i 
koncernledningen 

320 11,69 45,38 0,00 3,87 780,00 

Årets resultat (Mkr) 320 1 642,22 3 294,93 -14 685,00 291,81 18 115,00 

Finansiella mål 320 2,96 1,76 0 3 7 

Källa: Egen konstruktion. 
 

 4.2.2 Korrelationsmatris för finansiella mål 

Korrelationsmatrisen visade att det förekommer positiva och negativa korrelationer mellan 

variablerna. Samtliga korrelationer i tabell 2 visade signifikans på 0,01. Den starkaste 

korrelationen (-1,000) befann sig mellan svenskt- och utländskt ägande. Detta bekräftas av 

Dancey och Reidys (2011) definition att vid en stark korrelation bör värdet vara mindre än - 0,7 

(vid negativ korrelation) eller större än 0,7 (vid positiv korrelation). Korrelationen mellan 

studiens oberoende variabler och finansiella mål påvisade både en positiv och negativ 

korrelation. Den starkaste korrelationen (0,472) fanns mellan omsättning och finansiella mål, 

vilket betyder att högre omsättning resulterar i att fler finansiella mål redovisas. Utifrån Dancey 

och Reidys (2011) definition är denna korrelation en medelstark korrelation. 
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Tabell 2 - Korrelationsmatris för finansiella mål 
Spearman´s 
Rho (Rs) 
 
 

Finansiella  
mål 

Omsättning 
(Mkr)  

Svenskt 
ägande 

Utländskt 
ägande 

Styrelsens 
ägande i % 

Koncern-
ledningens 
ägande i % 

Bonus 
(Mkr) i 
koncern-
ledningen 

Årets 
resultat 
(Mkr) 

Finansiella mål 1        
Omsättning 
(Mkr) 

0,472** 1       

Svenskt ägande -0,205** -0,514** 1      
Utländskt 
ägande 

0,205** 0,514** -1,000** 1     

Styrelsens 
ägande i % 

-0,230** -0,194** 0,348** -0.348** 1    

Koncern-
ledningens 
ägande i % 

-0,186** -0,451** 0,287** -0,287** 0,439** 1   

Bonus(Mkr) i 
koncern-
ledningen 

0,277** 0,759** -0,503** 0,503** -0,162** -0,476** 1  

Årets 
Resultat (Mkr)  

0,386** 0,876** -0,542** 0,542** -0,232** -0,384** 0,724** 1 

**Korrelation är signifikant på 0,01 nivå, två sidigt  
Källa: Egen konstruktion. 
 

4.2.3 Regressionsanalys  

För att visar hur oberoende variabler ändras vid en individuell analys och multipel analys, 

genomfördes regressionsanalyser. Först presenteras en enkel linjär regression för att ta reda på 

varje variabels samband och effekt på omfattningen av finansiella mål. Sedan redovisar vi 

multipel regression för att ta reda på hur förklarande variablers samband och effekt förändras 

när ytterligare variabler analyseras på en och samma gång. Vi har logaritmerat studiens 

oberoende variabler innan regressionsanalyserna genomfördes för att underlätta tolkningar av 

studiens resultat. 

 

4.2.3.1 Enkel Linjär regression av finansiella mål  

Enkel linjär regressionsanalys visade att fem av sju faktorer hade ett signifikant samband på 

finansiella mål. I vår studie hade omsättning störst signifikant effekt, och påverkar 

omfattningen av finansiella mål positiv. Detta överensstämde med Åkessons (2008) uppfattning 

om att företagets omsättning har en viss koppling till omfattningen av finansiella mål. Det 

största effekten fann vi hos Mid Cap företag, om omsättningen i Mid Cap företag ökar med 10 

% skulle finansiella mål i genomsnitt ökar med 3,37 %. Large Cap företag visade den lägsta 

effekt, vilket innebar att om omsättning ökar med 20 %, ökar finansiella mål i genomsnitt med 

1,06 %. Om vi ser till hela industribranschen, skulle finansiella mål, skulle finansiella mål i 
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genomsnitt öka med 4,56 % när omsättningen ökar med 30 %. Om omsättning istället ökar med 

50 %, skulle finansiella mål i genomsnitt öka med 13,45 %. Utifrån detta kan vi påstå att 

omfattningen av finansiella mål har en stor variation, även om företag befann sig inom samma 

storlekssegment och/eller bransch. Vi kan till exempel se detta inom Large Cap företag: om ett 

företag ökar sin omsättning med 10 %, skulle finansiella mål öka med 0,53 %. Om ett 

annat företag skulle öka sin omsättning med 30 %, skulle istället finansiella mål öka med 1,59 

%.  Även detta har Spearman´s rangkorrelationen gett en bekräftelse på, det vill säga att 

omsättning visade den starkaste effekten, då omsättning hade den starkaste korrelationen med 

finansiella mål i jämförelse med andra oberoende variabler. 

 

Signifikansen utifrån ägarstruktur har påvisat att svenskt och utländskt ägande gav motsatt 

effekt på finansiella mål. Samtidigt visade det endast ett signifikant samband för samtliga 

företag inom industribransch, dock inte utifrån storlekssegment. Resultatet som vår studie kom 

fram till överensstämde med tidigare forskningar (Cooke, 1989; Broberg et al. 2010; 

Alhazaimeh et al. 2014; Wang et al. 2008), att företag som har större behov av utländskt kapital 

ger ut mer finansiella mål (frivillig tilläggsinformation). Med andra ord betyder det att företag 

som har mer svenskt ägande ger ur mindre finansiella mål (frivillig tilläggsinformation). Detta 

har även bekräftats i vår studie, då tabell 3 visade att om svenskt ägande ökar med 10 %, 

kommer omfattningen av finansiella mål att minska med 6,05 % i genomsnitt, för företag inom 

industribranschen. Utländskt ägande gav en positiv effekt på användningen av finansiella mål, 

vilket innebär att om utländskt ägande öka med 10 %, kommer finansiella mål ökar med 1,88 % 

i genomsnitt. Detta betyder att spridningen av ägarstrukturens andel medför olik omfattning av 

finansiella mål. Ett exempel är när svenskt ägande ökar med 30 %, kommer andelen finansiella 

mål att minska med 18,15 %. Men om ett annan företag ökar sitt svenskt ägande med 50 %, 

kommer omfattning av finansiella mål att minska med 30,25 %. Om utländskt ägande istället 

ökar med 40 % i företaget, skulle andelen finansiella mål öka med 7,52 %. Detta kan förstärka 

vårt resultat med tidigare forskningar att svenskt ägande och utländskt ägande ger motsatta 

effekt på omfattningen av finansiella mål, samt att spridningen av ägande ger stor variation på 

andelen finansiella mål. Detta kan även bekräftas av Spearman´s rangkorrelation som visade att 

svenskt ägande fick en negativ korrelation med finansiella mål, medans utländskt ägande fick 

en positiv korrelation.     
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Utifrån ledningens ägande var det endast styrelsens ägande som visade ett signifikant samband 

med finansiella mål, medan koncernledningens ägande visade inget signifikant samband med 

finansiella mål (se tabell 3). Detta ledde till att vårt resultat skilde sig från tidigare forskningar 

(Alhazaimeh et al. 2014; Eng & Mak, 2003; Broberg et al. 2010). Enligt Alhazaimeh et al. 

(2014) fanns det inget samband mellan styrelsen och finansiella mål (frivillig 

tilläggsinformation). Dock fann vi att det finns ett (förvisso litet) samband mellan styrelsens 

ägande och finansiella mål. detta var dock inte helt oväntat då Eng och Mak (2003) har 

bekräftat att det finns ett samband mellan styrelse och finansiella mål (frivillig 

tilläggsinformation). Vår studie visade signifikanta samband mellan styrelsens ägande och 

finansiella mål hos samtliga företag inom industribranschen samt företag inom Large Cap. 

Omfattningen av finansiella mål kommer i genomsnitt att minska med 0,39 %, när styrelsens 

ägande ökar med 10 % för samtliga företag inom industribranschen. Om styrelsens ägande 

skulle öka med ytterligare 10 %, skulle finansiella mål istället minska med 0,78 %. För företag 

inom Large Cap skulle finansiella mål i genomsnitt att minska med 0,32 %, om styrelsens 

ägande ökar med 10 %. Utifrån det kan vi påstå att när styrelses ägande ändras så skulle det ge 

en stor variation i delgivningen av finansiella mål, trots att företag befinner sig inom samma 

bransch eller storlekssegment. Däremot fann vår studie att koncernledningens ägande inte ger 

något samband/effekt på finansiella mål, vilket inte överensstämde med Eng och Mak (2003) 

samt Broberg et al. (2010) som visade ett samband mellan koncernledningens ägande och 

finansiella mål (frivillig tilläggsinformation). 

 

Bonus i koncernledningen var den sista variabeln som visade ett signifikant samband i vår 

studie, enligt tabell 3. Det positiva sambandet överensstämde med Merhebi et al. (2006) och 

Lillings (2006) forskningar som påvisade att det fanns ett positivt samband mellan VD:s 

ersättning och företags prestation. Företags prestation mäts oftast genom olika mått (finansiella 

mått) hos företag (Emmanuel et al. 1990). Detta kan vara detsamma som vår variabel 

finansiella mål, då den bestod av olika finansiella mått som företag ger ut. Enligt vår resultat 

fanns det ett signifikant samband till bonus i koncernledningen hos samtliga företag inom 

industribranschen och företag inom Small Cap (se tabell 3). Vårt resultat visade att när bonus i 

koncernledningen ökar med 10 % för samtliga företag inom branschen, kommer finansiella mål 

öka med 1,77 % i genomsnitt. Om bonus i koncernledningen ökar med ytterligare 20 %, skulle 

användningen av finansiella mål öka med 5,31 %. Vid en jämförelse har företag inom Small 

Cap en betydligt större effekt än samtliga företag inom branschen. Vid en 10 % ökning skulle 
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finansiella mål öka med 3,58 %, och vid en ökning om 30 %, ökar finansiella mål med 10,74 

%. Med detta kan vi påvisa att det finns ett signifikant samband mellan bonus i 

koncernledningen och finansiell mål. Samtidig påverkas inte omfattningen av finansiella mål 

enbart av företagets storlek, utan även av i vilken grad bonus i koncernledningen förändras över 

tiden. 

 

Vårt resultat om årets resultat stämde inte överens med vad tidigare forskning har kommit fram 

till, att företags lönsamhet hade ett positivt samband med finansiella mål (frivillig 

tilläggsinformation) (Broberg et al. 2010). Däremot kunde vår studie inte finna något 

signifikanta samband/effekt mellan årets resultat och finansiella mål. Med andra ord innebar 

det att vi inte kan påstå att det finns något samband mellan dessa variabler, vilket tidigare 

forskning har visat. Detta kan bero på att det finns andra faktorer som kan mäta företags 

lönsamhet, vilket gör att vårt resultat skiljer sig från tidigare forskning. 

 

För att kontrollera ett signifikant samband som regressionsmodell visade överensstämmer med 

vår insamlade data, har residualanalys använts. Residualerna från regressionsanalyserna var 

normalfördelad i histogram och plottning av residulerna befann sig nära den rätta linjen (se 

bilaga 1 till 5). Detta överensstämmer med bedömningen av residual som Helbaek (2011) 

beskriv. 
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Tabell 3 - Regressionsanalys. Beroende variabel: finansiella mål. Ostadardiserade b-
koefficienter, standardfel inom parenteser. 

  Samtliga företag Large Cap Mid Cap Small Cap 
Omsättning(Mkr)-Log  0,125* 

(0,010) 
0,053* 
(0,013) 

0,337* 
(0,041) 

0,269* 
(0,037) 

 Intercept -0,023 
(0,039) 

0,414* 
(0,056) 

-0,573* 
(0,133) 

-0,387* 
(0,097) 

 R2 (adj) 0,414 0,090 0,461 0,436 
Svenskt ägande-Log  -0,605* 

(0,131) 
-0,113 
(0,105) 

0,062 
(0,365) 

0,790 
(0,742) 

 Intercept 1,670* 
(0,245) 

0,853* 
(0,191) 

0,394 
(0,703) 

-1,215 
(1,430) 

 R2 (adj) 0,060 0,001 -0,012 0,002 
Utländskt ägande-Log  0,188* 

(0,037) 
-0,009 
(0,037) 

0,172 
(0,087) 

-0,017 
(0,104) 

 Intercept 0,301* 
(0,049) 

0,660* 
(0,054) 

0,331* 
(0,096) 

0,326* 
(0,118) 

 R2 (adj) 0,071 -0,006 0,036 -0,014 
Styrelsens ägande(%)-Log  -0,039* 

(0,012) 
-0,032* 
(0,009) 

-0,031 
(0,031) 

-0,059 
(0,038) 

 Intercept 0,543* 
(0,014) 

0,643* 
(0,011) 

0,535* 
(0,035) 

0,303* 
(0,033) 

 R2 (adj) 0,029 0,068 -0,001 0,020 
Koncernledningens 
ägande(%)-Log 

 -0,077 
(0,057) 

-0,018 
(0,013) 

0,193 
(0,162) 

-0,072 
(0,232) 

 Intercept 0,552* 
(0,017) 

0,631* 
(0,016) 

0,546* 
(0,039) 

0,318* 
(0,049) 

 R2 (adj) 0,003 0,005 0,005 -0,013 
Bonus(Mkr) i 
koncernledningen-Log 

 0,177* 
(0,025) 

0,010 
(0,021) 

0,156 
(0,086) 

0,358* 
(0,133) 

 Intercept 0,413* 
(0,022) 

0,637* 
(0,023) 

0,435* 
(0,051) 

0,202* 
(0,050) 

 R2 (adj) 0,138 -0,004 0,029 0,083 
Årets resultat(Mkr)-Log  0,032 

(0,032) 
-0,017 
(0,033) 

-0,020 
(0,070) 

-0,078 
(0,106) 

 Intercept 0,407 
(0,237) 

0,718* 
(0,138) 

0,562* 
(0,173) 

0,506 
(0,270) 

 R2 (adj) -0,002 -0,004 -0,012 -0,007 
N  320 170 80 70 

*P<0,05. Källa: Egen konstruktion. 
 

4.2.3.1 Multipel regression av finansiella mål 

Med hjälp av multipel regression kan vi påvisa att effekten av oberoende variabler förändras 

när fler variabler analyseras på en och samma gång. Tabell 4 visade att de variabler som inte 

visade något signifikant samband vid enkel linjär regression, fortfarande var icke signifikanta 

vid multipel regression. Omsättning gav fortfarande den största effekt på finansiella mål vid 
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multipel regression. Vid modell 1 visades att när omsättning ökar med 10 %, skulle 

användningen av finansiella mål öka med 1,53 % för samtliga företag inom industribranschen. 

Omsättningens effekt på finansiella mål fortsatte att öka i modell 2, vilket finansiella mål skulle 

öka med 3,84 % när omsättning ökar med 20 %. Den ökade effekten från omsättning i modell 2 

kan bero på det signifikanta negativa samband som utgjordes av bonus i koncernledningen. 

Vilket betydde att om bonus i koncernledningen ökar med 20 % så kommer användningen av 

finansiella mål minska med 2,16 %. Den negativa effekt som bonus i koncernledning visade vid 

multipel regression var helt omvänt än den effekt som visades vid den enkel linjär regressionen 

(se tabell 3). 

 

I modell 3 analyserade sex oberoende variabler samtidigt vilket ledde till ytterligare spridning 

av de två signifikanta variabler i modell 2. Omsättnings signifikanta effekt på omfattningen av 

finansiella mål blev 3,76 % när omsättning ökar med 20 %, medans det var 3,84 % i modell 2. 

Den signifikanta effekten av bonus i koncernledningen hade nästan halveras i modell 3, vilket 

innebar att när bonus i koncernledningen ökar med 20 %, kommer användningen av finansiella 

mål att minska med 1,8 %. Förändringen av dessa två variablers effekt i modell 3 kan förklaras 

med att det var flera variabler som analyseras än i modell 2. Samtidigt var det flera variabler 

(tre av sex variabler) som inte visade något signifikant samband/effekt i modell 3 (se tabell 4). 

Förutom omsättning och bonus i koncernledningen som visade signifikant samband i modell 3, 

har styrelsens ägande också visat ett signifikant samband/effekt på finansiella mål. Styrelsens 

ägande fortsatte att visa en negativ effekt vid multipel regression, liknande i en enkel linjär 

regression (se tabell 3). Användningen av finansiella mål skulle minska med 0,42 % i 

genomsnitt, när styrelsens ägande ökar med 20 %. För att styrka studiens resultat, har vi använt 

residualanalys för att kontrollera detta, då fördelning av regressionsanalyserna var 

normalfördelad som Helbeak (2011) har beskrivit (se bilaga 5).  
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Tabell 4 - Regressionsanalys. Beroende variabel: finansiella mål. Ostandardiserade b-
koefficienter, standardfel inom parenteser. 
 Modell 1 Modell 2 Modell 3 
Omsättning(Mkr)-Log 0,153* 

(0,010) 
0,192* 
(0,015) 

0,188* 
(0,015) 

Årets resultat(Mkr)-Log -0,032 
(0,043) 

-0,014 
(0,043) 

-0,017 
(0,043) 

Bonus(Mkr) i 
koncernledningen-Log 

 -0,108* 
(0,030) 

-0,090* 
(0,032) 

Svenskt ägande-Log   0,035 
(0,121) 

Styrelsens ägande(%)-Log   -0,021* 
(0,010) 

Koncernledningens 
ägande(%)-Log 

  0,081 
(0,048) 

Intercept 0,110 
(0,182) 

-0,033 
(0,183) 

-0,096 
(0,301) 

N 320 320 320 
R2(adj) 0,413 0,435 0,439 
*P<0,05. Källa: Egen konstruktion. 
 

4.3 Måluppfyllelse  

I detta avsnitt redovisas måluppfyllelsen av finansiella mål i helhet, men även utifrån 

storlekssegment och tidsperspektiv. Dessutom jämförs vårt resultat av måluppfyllelse med 

Impinks (2011) resultat.  

 

4.3.1 Måluppfyllelse av samtliga storlekssegment 

Nedan presenteras tabell 5 som visade måluppfyllelsen beräknat på samtliga storlekssegment. 

Med hjälp av informationen kunde vi redovisa för vilka finansiella mål som hade störst 

respektive lägst måluppfyllelse. Av totalt 744 finansiella mål, var det 446 mål som uppnåddes, 

medan 278 mål inte uppnåddes. Detta medförde att vår studie visade en måluppfyllelse på 63 

%, och andelen mål som inte uppnåddes uppgick till 37 %. Måluppfyllelsen av kapitalstruktur- 

och utdelningsmål var avsevärt större (87 % respektive 80 %) i jämförelse med tillväxt-, 

marginal-, avkastning- och övriga mål (43 %, 38 %, 45 % respektive 55 %). 
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Tabell 5 - Måluppfyllelse av finansiella mål uppställda av samtliga storlekssegment. 
 Antal mål Uppnås Ej uppnås Uppnås % Ej uppnås % 

Tillväxt 102 44 58 43 % 57 % 

Marginal 115 44 71 38 % 62 % 

Avkastning 126 57 69 45 % 55 % 

Kapitalstruktur 172 149 23 87 % 13 % 

Utdelning 182 149 38 80 % 20 % 

Övriga mål 42 23 19 55 % 45 % 

Totalt 744 466 278 63 % 37 % 

Källa: Egen konstruktion. 
 

I en tidigare studie genomförd av Impink (2011) studerades måluppfyllelse utifrån mål som 

inkluderar tillväxt, marginal och avkastning. För att möjliggöra en jämförelse mellan vårt 

resultat och resultatet från Impinks (2011) studie, har vi i tabell 6 presenterat vårt resultat av 

måluppfyllelse för enbart tillväxt-, marginal- och avkastningsmål.  

 

Vi fann att tillväxt-, marginal- och avkastningsmål hade en total måluppfyllelse på 42 %. 

Resultatet skilde sig från det Impink (2011) redovisade i sin studie, där måluppfyllelsen endast 

nådde 30 - 37 %, dock genomfördes denna studie på amerikanska och nederländska företag. Vi 

ansåg att det inte är en avsevärd skillnad mellan resultaten, vår studie påvisade dock att företag 

på Stockholmsbörsen uppnådde fler finansiella mål till skillnad från företagen som studerades i 

Impinks (2011) studie.   

 

Tabell 6 - Måluppfyllelse av endast av tre av studiens mål kategorier. 
 Antal mål Uppnådda Ej uppnådda Uppnått % Ej uppnått % 

Tillväxt 102 44 58 43 % 57 % 

Marginal 115 44 71 38 % 62 % 

Avkastning 126 57 69 45 % 55 % 

Totalt 343 145 198 42 % 58 % 

Källa: Egen konstruktion.!!
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4.3.2 Måluppfyllelse utifrån storlekssegment  

Andelen av uppnådda och ej uppnådda finansiella mål i respektive storlekssegment redovisas i 

tabell 7. Utifrån detta fick vi en uppfattning om hur måluppfyllelsen skiljer sig mellan 

företagsstorlekar.  

 

Large Cap företagen satte upp totalt 508 finansiella mål som kunde jämföras med utfall. I Large 

Cap företag var det 337 finansiella mål som uppnådde målsättning, vilket motsvarade 66 %, 

medan 171 av målen inte uppnåddes motsvarade 33 %. Large Cap företag hade därmed en 

måluppfyllelse på två tredjedelar av sina uppsatta finansiella mål. 

 

Måluppfyllelsen av uppsatta mål hade stor variation för Mid Cap företagen. Totalt var det 154 

finansiella mål som sattes upp och kunde jämföras med utfall. Vi fann att måluppfyllelse i Mid 

Cap företag var 63 %, det vill säga att 97 finansiella mål uppnådde sin målsättning av totalt 154 

mål. Detta medförde 37 % av målen inte uppnådde sin målsättning, vilket motsvarade 57 

finansiella mål.  

 

Small Cap företag ställde upp totalt 82 finansiella mål som kunde jämföras med utfall. Av den 

totala målsättningen uppnåddes 39 % av målen, vilket var 32 finansiella mål. De finansiella mål 

som inte uppnåddes var 61 %, vilket motsvarade 50 finansiella mål. Inom Small Cap företagen 

var det därmed fler finansiella mål som inte uppfyllde sin målsättning, än målen som faktiskt 

uppnåddes.  
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Tabell 7 - Måluppfyllelse utifrån storlekssegment. 
 Large Cap Mid Cap Small Cap 

 Uppnås 
% 

Ej uppnås 
% 

Uppnås % Ej uppnås % Uppnås % Ej uppnås 
% 

Tillväxt 44 % 56 % 41 % 59 % 44 % 56 % 

Marginal 47 % 53 % 31 % 62 % 0 % 100 % 

Avkastning 52 % 48 % 35 % 65 % 17 % 83 % 

Kapitalstruktur 86 % 14 % 93 % 7 % 72 % 23 % 

Utdelning 86 % 14 % 84 % 16 % 42 % 58 % 

Övriga mål 55 % 45 % - - - - 

Totalt 66 % 34 % 63 % 37 % 39 % 61 % 

Källa: Egen konstruktion. 
 

4.3.3 Måluppfyllelse över tid  

Det visades i figur 9 att andel uppnådde finansiella mål över tidsperioden år 2006 till 2015. Vi 

kunde utifrån detta se hur stor andel av finansiella mål inom industribranschen som uppfyllde 

sin målsättning för varje år. En märkbar förändring i måluppfyllelsen fann vi under år 2009, 

vilket var det år som hade lägst måluppfyllelse med 50 %. Vi kunde även se en drastisk 

förändring i den svenska konjunkturen under samma år (se figur 4), vilket innebar att den 

svenska ekonomin gick från att vara en normalstark till en mycket svag ekonomi år 2009. Detta 

kan tolkas som att andelen måluppfyllelse har ett samband till den svenska konjunkturen, det 

vill säga hur stark den svenska ekonomin är. Från år 2009 har måluppfyllelsen sedan ökat 

successivt, samtidigt som konjunkturen steg och Sveriges ekonomi gick från en mycket svag 

till en stark ekonomi.  
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Figur 9 - Måluppfyllelse över tid  

 
Källa: Egen konstruktion. 
 

För att se om Sveriges ekonomiska läge har ett samband till andelen uppnådda finansiella mål, 

har vi även valt att studera utvecklingen av måluppfyllelsen med OMXS30 (börsindex) (figur 

10). Börsindex och måluppfyllelsen hade liknande värden mellan år 2006 och 2009, dock 

inträffade de under olika tidsperioder. Det lägsta värdet på börsindex inträffade år 2008, medan 

det lägsta värdet för måluppfyllelsen inträffade år 2009. Vi kunde dock se att måluppfyllelsen 

och OMXS30 följde en liknande utveckling från år 2009 till 2015, och således borde det finnas 

ett samband däremellan.  
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Figur 10 - Börsindex och måluppfyllelse 

 
Källa: Egen konstruktion. 
 

4.4 Statistik analys för måluppfyllelse 

I följande avsnitt redovisas studiens statistiska analys för måluppfyllelse. Först presenteras en 

korrelationsmatris för att ta reda på hur studiens oberoende variabler korrelerar 

med måluppfyllelse. Här har vi tagit med ytterligare två oberoende variabler (BNP och 

OMXS30) vid analys av oberoende variablers effekt på måluppfyllelse. Sist redovisas en 

regressionsanalys för att ta reda på hur den beroende variabel måluppfyllelse påverkas av 

studiens oberoende variabler.    

 

4.4.1 Korrelationsmatris  

Vi valde att genomföra en korrelationsmatris för att se om studiens oberoende variabler och 

måluppfyllelsen är korrelerade med varandra. En svag korrelation uppstår när r befinner sig 

mellan 0,1 - 0,3, en medelstark korrelation uppstår mellan 0,4 - 0,6 och en stark korrelation 

uppstår mellan 0,7 - 0,9 (Dancy & Reidy, 2011).  

 

Tabell 8 framlade bevis för att det endast fanns svaga och medelstarka korrelationer mellan 

oberoende variabler och måluppfyllelse. Omsättning (0,538), bonus i koncernledningen (0,424) 

och årets resultat (0,509) hade ett medelstarkt positivt samband till måluppfyllelsen. Detta 

innebär att en högre omsättning, bonus och resultat leder till att fler finansiella mål uppnås. En 
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ökning av svenskt ägande (-0,227), koncernledningens ägande (-0,189) och OMXS30 (-0,170) 

medför att färre finansiella mål uppnås, då variablerna hade en svag korrelation med 

måluppfyllelse. Utländskt ägande (0,227) visade även på en svag korrelation, dock var 

korrelationen positiv, vilket innebär att större utländskt ägande leder till en större 

måluppfyllelse. Det var två av nio oberoende variablerna som inte visade något signifikant 

korrelation med måluppfyllelse. Dessa två variablerna var styrelsens ägande och BNP-tillväxt.  

 

Tabell 8 - Korrelationsmatris för måluppfyllelse. 
Spearman´s 
Rho (Rs) 

 
 

Målupp-
fyllelse 

Om-
sättning 
(Mkr)  

Svenskt 
ägande 

Utländskt 
ägande 

Styrelsens 
ägande i 
% 

Koncern-
ledningens 
ägande i % 

Bonus 
(Mkr) i 
koncern-
ledningen 

Årets 
resultat 
(Mkr) 

BNP-
tillväxt 

OMXS30 

Målupp-
fyllelse 

1          

Omsättning 
(Mkr) 

0,538** 1         

Svenskt 
ägande 

-0,227** -0,514** 1        

Utländskt 
ägande 

0,227** 0,514** -1,000** 1       

Styrelsens 
ägande i % 

-0,093 -0,194** 0,348** -0,348** 1      

Koncern-
ledningens 
ägande i % 

-0,189** -0,451** 0,287** -0,287** 0,439** 1     

Bonus 
(Mkr)  
i koncern-
ledningen 

0,424** 0,759** -0,503** 0,503** -0,162** -0,476** 1    

Årets 
resultat 
(Mkr)  

0,509** 0,876** -0,542** 0,542** -0,232** -0,384** 0,724** 1   

BNP-
tillväxt 

0,105 -0,001 -0,032 0,032 -0,002 0,031 0,052 0,088 1  

OMXS30 -0,170** 0,050 -0,095 0,095 -0,009 0,009 0,073 0,106 0,491** 1 
**Korrelation är signifikant på 0,01 nivå, två sidigt  
Källa: Egen konstruktion. 
 

4.4.2 Regressionsanalys  

I följande avsnitt presenteras enkel linjär regression och multipel regression för att undersöka 

studies oberoende variablers effekt på måluppfyllelse. Enkel linjär regression presenteras för att 

ta reda på varje variabels samband och effekt på måluppfyllelse. Sedan redovisas multipel 

regression för att veta hur variabels samband och effekt förändras när ytterligare variabler 

analyseras på en och samma gång. 
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4.4.2.1 Enkel linjär regression av måluppfyllelsen 

Enkel linjär regression visade varje oberoende variabels samband och effekt på 

måluppfyllelsen. Omsättning var den enda variabeln som hade effekt på måluppfyllelsen inom 

samtliga storlekssegment. Den största effekten visades i Mid Cap företag, där måluppfyllelse 

ökar med 1,35 % när omsättningen ökar med 10 %. I Large Cap företagen skulle 

måluppfyllelsen öka med 1,34 % när omsättningen ökar med 20 %, vilket hade den lägsta 

effekt på måluppfyllelse. Omsättningens effekt på måluppfyllelse hade en liknande effekt på 

omfattningen av finansiella mål (se tabell 3). Mid- och Large Cap var de storlekssegment som 

hade det högsta respektive lägsta sambandet mellan omsättning och omfattningen av finansiella 

mål, detta fann vi även hos måluppfyllelsen. 

 

Vi kunde se att svenskt respektive utländskt ägande gav en motsatt effekt på måluppfyllelse, 

vilket vi tidigare har sett i användningen av finansiella mål. Svenskt ägande hade en signifikant 

negativ effekt på måluppfyllelse för samtliga företag inom industribranschen. Om svenskt 

ägande skulle öka med 10 %, skulle måluppfyllelse minska med 4,7 %, medans måluppfyllelse 

ökar med 1,39 % när utländskt ägande ökar med 10 % för samtliga företag inom 

industribranschen. Utländskt ägande hade även en signifikant effekt på Large Cap företagen, 

vilket vi inte fann hos svenskt ägande. Detta resultat kunde jämföras med resultatet från 

användning av finansiella mål. Omfattningen av finansiella mål och måluppfyllelse minskade 

när svenskt ägande ökar, och således ökade både omfattningen av finansiella och 

måluppfyllelse när utländskt ägande ökar.  

 

En faktor som hade ett positivt samband till måluppfyllelse var samtliga företag inom 

industribranschen och företag inom Small Cap, var koncernledningens bonus. Måluppfyllelse 

för samtliga företag inom industribranschen ökade med 1,83 % när bonus ökar med 10 %, 

vilket liknade det samband som vi har redovisat i användningen av finansiella mål. Sambandet 

mellan måluppfyllelsen och bonus i Small Cap företag var lägre i jämförelse med 

användningen av finansiella mål, en ökning av måluppfyllelsen sker med 1,64 % när bonus 

ökar med 10 %. Koncernledningens bonus hade en betydligt lägre effekt på måluppfyllelsen till 

skillnad från användningen av finansiella mål i Small Cap företag. 

 

OMXS (börsindex) hade en negativ effekt på måluppfyllelse. När börsindex ökar med 10 % för 

samtliga företag inom industribranschen, skulle måluppfyllelse minska med 4,27 %, och det 
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minskar med 8,54 % på måluppfyllelse vid 20 % ökning i börsindex. Börsindex hade den 

största effekt på måluppfyllelsen inom Small Cap företag, där måluppfyllelse minskar med 4,7 

% vid en ökning om 10 % i börsindex. Vid en ökning om 20 % i börsindex, minskar 

måluppfyllelsen hos Small Cap med 9,4 %. Vi kunde därmed påvisa att börsindex har en 

väsentlig påverkan på hur många finansiella mål som uppnås i Small cap företagen. Lägst 

effekt visades i Large Cap företagen, medan börsindex inte visade en effekt hos Mid Cap 

företagen. Vi har redovisat i avsnitt 4.3.3 Finansiell måluppfyllelse under år 2006 till 2015 att 

måluppfyllelsen och börsindex följde en liknande kurva, och således borde det finnas ett 

samband däremellan. Genom enkel linjär regression kan vi påvisa att det finns ett negativt 

samband till måluppfyllelse när börsindex ökar. Detta överensstämde med den utveckling vi 

presenterade i figur 10, då kurvan för måluppfyllelsen befann sig under kurvan för börsindex.  
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Tabell 9 - Regressionsanalys. Beroende variabel: måluppfyllelse. Ostandardiserade b-
koefficienter, standardfel inom parenteser. 

  Samtliga företag Large Cap Mid Cap Small Cap 
Omsättning(Mkr)-Log  0,126* 

(0,010) 
0,067* 
(0,017) 

0,135* 
(0,047) 

0,113* 
(0,028) 

 Intercept -0,133* 
(0,040) 

0,144 
(0,077) 

-0,146 
(0,154) 

-0,170* 
(0,076) 

 R2(adj) 0,315 0,076 0,084 0,179 
Svenskt ägande-Log  -0,470* 

(0,125) 
0,237 
(0,142) 

-0,141 
(0,323) 

-0,293 
(0,480) 

 Intercept 1,210* 
(0,234) 

0,004 
(0,258) 

0,560 
(0,623) 

0,687 
(0,925) 

 R2(adj) 0,040 0,011 -0,010 -0,009 
Utländskt ägande-Log  0,139* 

(0,036) 
-0,101* 
(0,049) 

0,043 
(0,079) 

0,058 
(0,067) 

 Intercept 0,154* 
(0,047) 

0,580* 
(0,073) 

0,244* 
(0,087) 

0,060 
(0,076) 

 R2(adj) 0,042 0,018 -0,009 -0,004 
Styrelsens ägande(%)-Log  -0,023 

(0,011) 
-0,019 
(0,012) 

0,007 
(0,028) 

-0,018 
(0,025) 

 Intercept 0,332* 
(0,013) 

0,432* 
(0,015) 

0,285* 
(0,031) 

0,121* 
(0,022) 

 R2(adj) 0,009 0,009 -0,012 -0,007 
Koncernledningens 
ägande(%)-Log 

 -0,058 
(0,053) 

-0,021 
(0,018) 

0,039 
(0,145) 

-0,095 
(0,149) 

 Intercept 0,340* 
(0,016) 

0,417* 
(0,022) 

0,283* 
(0,035) 

0,137* 
(0,031) 

 R2(adj) 0,001 0,002 -0,012 -0,009 
Bonus(Mkr) i 
koncernledningen-Log 

 0,183* 
(0,023) 

0,050 
(0,028) 

0,164* 
(0,075) 

0,156 
(0,088) 

 Intercept 0,200* 
(0,020) 

0,386* 
(0,031) 

0,207* 
(0,045) 

0,077* 
(0,033) 

 R2(adj) 0,165 0,013 0,045 0,030 
Årets resultat(Mkr)-Log  0,072 

(0,053) 
0,025 
(0,044) 

-0,008 
(0,063) 

0,091 
(0,067) 

 Intercept 0,030 
(0,223) 

0,329 
(0,187) 

0,309* 
(0,154) 

-0,108 
(0,172) 

 R2(adj) 0,003 -0,004 -0,013 0,012 
OMXS30-Log  -0,427* 

(0,134) 
-0,415* 
(0,151) 

-0,414 
(0,254) 

-0,470* 
(0,218) 

 Intercept 1,629* 
(0,408) 

1,697* 
(0,460) 

1,551* 
(0,774) 

1,554* 
(0,663) 

 R2(adj) 0,028 0,037 0,021 0,050 
BNP-tillväxt-Log  0,024 

(0,044) 
0,013 
(0,050) 

0,027 
(0,083) 

0,045 
(0,072) 

 Intercept 0,311* 
(0,039) 

0,424* 
(0,044) 

0,267* 
(0,074) 

0,084 
(0,064) 

 R2(adj) -0,002 -0,006 -0,011 -0,009 
N  320 170 80 70 

*P<0,05. Källa: Egen konstruktion. 



!
51!

4.4.2.2 Multipel regression av måluppfyllelsen 

Variablernas effekt på måluppfyllelse skiftas, när flera variabler analyseras samtidigt än vid 

individuell analys. Enligt multipel regression visade det att tre av sju variabler ett signifikant 

samband/effekt på måluppfyllelse. Av de variablerna som visade signifikansen på 

måluppfyllelse, var det omsättning som gav den största effekten på måluppfyllelse. Det 

förvånar inte oss av, då omsättning hade störst effekt på måluppfyllelsen även vid enkel linjär 

regression (se tabell 9) och Spearman´s rangkorrelation. Omsättning hade en positiv effekt på 

måluppfyllelse, som visar att måluppfyllelse skulle stiga med 2,5 % när omsättning ökar med 

20 % vid modell 1 (se tabell 10). Omsättning hade en stigande effekt fram till modell 3 då 

modell 4 visade att effekten började avtar, enligt tabell 10. Exempelvis vid 30 % ökning i 

omsättning så skulle måluppfyllelse ökar med 3,81 % i modell 4, medan det blir 3,87 % i 

modell 3. 

 

Den andra variabeln som visade signifikant effekt var OMXS30 (börsindex) och det visade en 

negativ effekt på måluppfyllelse, oavsett vid enkel linjär regression eller multipel regression. 

Börsindex visade en standardiserad effekt på måluppfyllelse enligt tabell 10, trots att fler och 

fler variabler som analyserades på samma gång. Till exempel, om börsindex ökar med 10 %, 

skulle måluppfyllelsen minska med 4,95 % både i modell 2 och 3, medans det sker en minimal 

ändring i modell 4 då det minskar med 4,9 % istället. Denna negativa effekt som börsindex 

påstod kunde bekräftas av Spearman´s rangkorrelation då den visade också en negativ 

korrelation mellan börsindex och måluppfyllelse. Även vid enkel linjär regression visade det 

sig ett negativt samband med (se tabell 9). 

 

Den sista variabeln som visade signifikant samband var koncernledningens ägande, som hade 

en positiv effekt på måluppfyllelse. Det stämde inte överens med enkel linjär regression, där vi 

inte fann något signifikant samband på måluppfyllelse (se tabell 9). Denna positiva effekt som 

koncernledningens ägande visade i vid multipel regression var en omvänd effekt vid jämförelse 

med Spearman´s rangkorrelation (se tabell 8) där det visades en negativ signifikant korrelation 

med måluppfyllelse. När koncernledningens ägande ökar med 20 % så kommer måluppfyllelse 

stiga med 1,98 % utifrån det resultat som visade i modell 4.   
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Tabell 10 - Regressionsanalys. Beroende variabel: måluppfyllelse. Ostandardiserade b-
koefficienter, standardfel inom parenteser. 
 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
Omsättning(Mkr)-Log 0,125* 

(0,010) 
0,127* 
(0,010) 

0,129* 
(0,015) 

0,127* 
(0,015) 

Årets resultat(Mkr)-Log 0,019 
(0,044) 

0,027 
(0,043) 

0,028 
(0,043) 

0,026 
(0,043) 

OMXS30:s index-Log  -0,495* 
(0,109) 

-0,495* 
(0,110) 

-0,490* 
(0,110) 

Bonus(Mkr) i koncernledningen-Log   -0,005 
(0,030) 

0,020 
(0,033) 

Svenskt ägande-Log    0,098 
(0,123) 

Styrelsens ägande(%)-Log    -0,010 
(0,010) 

Koncernledningens ägande-Log    0,099* 
(0,049) 

Intercept -0,212 
(0,186) 

1,255* 
(0,371) 

1,246* 
(0,375) 

1,028* 
(0,461) 

N 320 320 320 320 

R2(adj) 0,314 0,353 0,351 0,154 

*P<0,05. Källa: Egen konstruktion. 
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5. Diskussion 
I följande kapitel diskuteras studiens resultat med studiens referensram. Diskussionen har skett 

utifrån studiens två huvuddelar: omfattningen av finansiella mål och måluppfyllelse.  

 
 5.1 Användning av finansiella mål 

Vi anser inte att studiens resultat var förvånansvärt då flertalet tidigare studier varit enade om 

att stora företag presenterar mer frivillig tilläggsinformation (Watson et al. 2002; Broberg et al. 

2010; Ho & Wang, 2001; Meek et al. 1995; Alsaeed, 2006). En förklarande orsak till detta kan 

ha sin grund i att frivillig tilläggsinformation bidrar till minskade kapitalkostnader (Francis et 

al. 2008; Cooke, 1989). Vi är av den uppfattningen att ju större företaget är, desto högre 

kapitalkostnader innehar företaget, och därmed publicerar de mest frivillig tilläggsinformation. 

Det finns dock andra faktorer som vi anser borde öka användningen av finansiella mål som en 

form av frivillig tilläggsinformation, oavsett företagets storlek. Samtliga företag inom 

kapitalmarknader är beroende av investerare, och publiceringen av finansiella mål som en form 

av frivillig tilläggsinformation är en av faktorerna som kan hjälpa företagen att vinna 

investerare (Schuster & O’Connell, 2006; Elliott & Jacobsen, 1994; Botosan & Harris, 2000; 

Lang & Lundholm, 1996; Artsberg, 1992; Meek et al. 1995). Sett ur denna synvinkel borde det 

inte vara storleken på företaget som avgör användandet av finansiella målsättningar, eftersom 

både stora och små företag är lika beroende av investerare och mer kapital.  

 

Konkurrensen om investerare mellan företag på kapitalmarknader har bidragit till att finns en 

uppfattning om att frivillig tilläggsinformation ska anpassas utifrån investerares intresse (Meek 

et al. 1995; Sundaran & Inkpens, 2004). Denna uppfattning möjliggör en förklaring till att 

utdelning var det mest använda målet inom samtliga storlekssegment i vår studie, trots att 

avkastning- och marginal var populärt att använda enligt Åkesson (2008). Vi menar att 

utdelningsmål inkluderar aktierelaterad information som är av vikt för investeringsbeslut hos 

investerare. Avkastning till aktieägare är en finansiell målsättning som bör prioriteras för att 

vinna investerare (Sundaran & Inkpen, 2004), vilket visades tydligast bland mindre företag. Vi 

är av den uppfattningen att mindre företag prioriterar mål som har en stark inriktning mot 

investerare, istället för att presentera mål som är av intresse för andra intressenter, till exempel 

anställda och/eller leverantörer (Meek et al. 1995; Törnqvist, 1997; Kaplan & Norton, 1996). 

Finansiella mål som mer är inriktade till andra intressenter kan tillhöra övriga mål, vilket vi 

fann att mindre företag inte publicerar. Således anser vi att företagen prioriterar finansiella mål 
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som kan minska informationsasymmetrin mellan företagsledningen och dess intressenter, vilket 

överensstämmer med agentteori (Eisenhardt, 1989; Lan & Heracleous, 2010; Rimmel, 2003). 

 
 5.1.1 Finansiella måls utveckling utifrån årsperspektiv  

En faktor som är intressant att diskutera är hur stor påverkan den svenska konjunkturen har på 

antalet publicerade finansiella mål, då Broberg et al (2010) menar att företagens ”goda och 

dåliga” tider bestämmer mängden frivillig tilläggsinformation företagen publicerar. Utifrån 

konjunkturbarometern (se figur 3) kan vi utläsa att Sverige under år 2006 till 2015 genomgick 

både en stark och svag ekonomi. Till exempel hade Sverige en mycket svag ekonomi under år 

2009, medan ekonomin var starkare än normalläget under år 2011. Trots detta har det inte skett 

en dramatisk förändring i omfattningen av finansiella mål, endast år 2012 visade en relativ låg 

omfattning i jämförelse med andra år. Ser vi till den svenska konjunkturen, var Sveriges 

ekonomi svag under år 2012, vilket möjliggör en förklaring till den låga omfattningen under 

året. Vi anser dock att om den svenska konjunkturen har en påverkan på omfattningen av 

finansiella mål, borde även år såsom 2008 till 2009 visa en drastisk förändring i antalet 

publicerade mål. År 2008 och 2009 inföll en finanskris som drabbade stora delar av 

världsekonomin, och således även Sveriges ekonomi. Finanskrisen kan ligga till grund för 

varför ekonomin i Sverige var mycket svag under denna period. Trots det publicerades fler 

finansiella mål, i jämförelse med år 2012 till 2015.  

 

Det vi dock kan se är att förändringar i konjunkturen bidrar till att färre finansiella mål 

publiceras. Från år 2011 till 2015 skedde det ständigt förändringar i konjunkturen, där 

ekonomin pendlade mellan att vara stark, medelstark och svag. Detta kan ha medfört att färre 

finansiella mål publicerades, då ekonomin var ostabil, till skillnad från år 2006 till 2008. 

Omfattningen av finansiella mål var större under år 2006 till 2008, vilket kan bero på att den 

svenska ekonomin var stark och hade en stabil utveckling under perioden. Vi anser därmed att 

omfattningen av finansiella mål kan bero på förändringar i konjunkturen, vid en stabil 

utveckling (goda tider) publiceras fler mål, men vid en ostabil förändring publiceras färre mål 

(dåliga tider). 

 

Vi är medvetna om att företagen kan ha publicerat finansiella mål i andra rapporter än 

årsredovisningen. Vårt val av att endast studera årsredovisningar kan ha medfört att 

målsättningar som publiceras i delårsrapporter således uteblir. Vi anser dock att antalet 

finansiella mål inte hade fått ett avsevärt förändrat resultat, då företag använder 
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årsredovisningen som den främsta källan till delgivning av frivillig tilläggsinformation 

(Graham et al. 2005; Alhazaimeh et al. 2014).  

 

5.1.2 Faktorer som visar effekt på omfattningen av finansiella mål  

Vår studie visar att fem av de sju faktorerna har ett signifikant samband/effekt på finansiella 

måls omfattning. De faktorerna som ger effekter på finansiella måls omfattning är omsättning, 

ägarstruktur (svenskt och utländskt ägande), styrelsens ägande och bonus i koncernledningen. 

Faktorernas effekt på finansiella mål varieras som beror på individuell analys och multipel 

analys.   

 

Omsättning hade störst effekt på omfattningen av finansiella mål, både vid enkel linjär 

regression och multipel regression. Detta resultat kan bekräftas med Åkessons (2008) 

uppfattning att det finns en relation mellan finansiella mål och företags omsättning. Vår studie 

visade att omsättning påverkar omfattningen av finansiella mål positivt. Detta förvånar oss inte 

då omsättning visade den starkaste positiva korrelationen med finansiella mål vid Spearman´s 

rangkorrelation (se tabell 2). Samtidigt kan omsättning påverka företags ”goda och dåliga 

tider”. Med omsättning menar vi företagets försäljning eller det huvudsakliga kassaflödet i 

företaget, vilket kan ha en stor inverkan på företagets välmående. Med andra ord kan vi påstå 

omsättning har en påverkan på lönsamhet, vilket i sin tur har en påverkan på utgivning av 

finansiella mål (Broberg et al. 2010; Cooke, 1989). Detta kan styrka vårt resultat ytterligare att 

omsättning har ett samband till finansiella mål. Företagets omsättning visar företagets förmåga 

att generera kapital till företaget. Således finns det en naturlig koppling till finansiella mål, då 

huvudsyftet med att presentera finansiella mål i årsredovisningen är för att påvisa företagets 

förmåga och prestation.   

 

Majoriteten av tidigare forskningar visade att utländskt ägande har en positiv effekt på 

finansiella mål (frivillig tilläggsinformation) (Cooke, 1989; Broberg et al. 2010; Alhazaimeh et 

al. 2014; Wang et al. 2008). Således betyder det att det blir en negativ effekt för svenskt ägande 

på finansiella mål. Detta överensstämmer med vårt resultat på ägarstruktur, då vår studie visade 

att svenskt och utländskt ägande har motsatt effekt på finansiella mål. Detta betyder att svenskt 

ägande har en negativ effekt, medan utländskt ägande har en positiv effekt. Med andra order 

kan vi påstå att företag som har större behov av utländskt kapital är mer villiga att presentera 

finansiella mål i sin årsredovisning (Cooke, 1989; Broberg et al. 2010; Alhazaimeh et al. 2014; 
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Wang et al. 2008). Ägarstrukturens effekt styrks ytterligare i diagram 7, som visade att i 

genomsnitt redovisar företag som har mer utländskt ägande flera finansiella mål. Däremot 

visade vår studie att ägarstrukturens signifikanta samband/effekt försvann vid multipel 

regression (se tabell 4). Detta kan förklaras med att ägarstruktur har en lägre effekt i jämförelse 

med andra faktorerna i studien, således eliminerades ägarstrukturens effekt. Vi kan koppla detta 

till tidigare forskningar som också visat att ägarstruktur inte har något samband/effekt på 

finansiella mål (frivillig tilläggsinformation) (Alsaeed, 2006; Huafang & Jianguo, 2007). Hur 

ägarstrukturen sorteras påverkar även dennes effekt på antalet finansiella mål som publiceras, 

eftersom det finns olika typer av ägarstruktur, exempelvis fysiskt ägande, juridiskt ägande, 

statligt ägande, privat ägande. Dessa typer av ägarstruktur kan ha olika förväntningar på 

information som företag lämnar ut, vilket i sin tur kan resultera i varierande resultat i 

undersökningar/mätningar. Juridiskt och statligt ägande är till exempel mer förberedda på att ta 

risker som uppstår, medan fysiskt och privat ägande är mindre riskbenägna. Detta leder till att 

det finns olika behov för omfattningen av finansiella mål, vilket i sin tur leder till varierande 

resultat som kan bero på vilken typ av ägarstruktur som beaktas i undersökningen/mätningen. 

 

Styrelsens ägande har visat ett negativ signifikant samband/effekt på finansiella mål, både i 

enkel linjär regression och multipel regression (se tabell 3 & 4). Vårt resultat överensstämmer 

med tidigare forskningar (Eng & Mak, 2003; Ho & Wong, 2001) som visat att det finns en 

negativ effekt på finansiella mål (frivillig tilläggsinformation). Vi anser vårt resultat som 

framkommit är ganska naturligt, eftersom när styrelsens ägande ökar så minskar andelen 

externa aktieägare. Detta resulterar i att mindre krav ställs på omfattningen av finansiella mål. 

Vi är samtidigt medvetna om att det finns annan information angående styrelsen för att studera 

dess effekt på finansiella mål. Detta i sin tur kan leda till olika resultat. Alhazaimeh et al. 

(2014) visade exempelvis att det fanns ett positiv samband/effekt på utlämning av frivillig 

tilläggsinformation när styrelsens ersättning/arvode studeras. Det finns således annan 

information angående styrelsen som kan studeras för att ta reda på dess relation till finansiella 

mål, till exempel beroende och oberoende ägande samt antal genomförda styrelsemöten. Att 

studera dessa typer av information kan ge ett annat resultat, således beror resultatet på vilken 

typ av information som använts i studien. Beroende och oberoende ägande i styrelsen kan 

exempelvis ha olika förväntningar på omfattningen av finansiella mål. Vår studie fann även att 

storlek av observationerna kan ha en förklaring till ett varierande resultat. Detta eftersom de 
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lägsta antal observationer inte kan visa något samband/effekt, medan de största antal 

observationer ger ett signifikant samband/effekt på finansiella mål (se tabell 3). 

 

Vår studie visade att bonus i koncernledningen har motsatt signifikant samband/effekt på 

finansiella mål, vilket beror på enkel linjär regression och multipel regression. Bonus i 

koncernledningen har visat en positiv effekt vid enkel linjär regression, medan en negativ effekt 

uppstår vid multipel regression, trots att effekten var liten. Det positiva sambandet/effekten som 

vår studie visade överensstämmer med tidigare forskning (Merhebi et al. 2006; Lilling, 2006; 

Emmanuel et al. 1990) om att det finns ett positivt samband mellan bonus i koncernledningen 

(VD:s ersättning) och finansiella mål (företags prestation). Trots detta kan vi inte konstatera att 

bonus i koncernledningen har ett positivt samband till finansiella mål, då det förekommer ett 

negativt samband vid multipel regression. Detta kan bero på att bonus i koncernledningens 

effekt jämnas ut när fler faktorer studeras samtidigt. Vi är dock inte förvånade av den negativa 

effekt som uppstod, eftersom en ökad bonus kan tolkas som att ledningen har större fokus på att 

öka sin belöning än exempelvis företagets utveckling. Detta i sin tur kan leda till att 

omfattningen av finansiella mål minskar, dock behöver det inte vara en självklar orsak till 

sambandet. Vi är samtidigt medvetna om att det finns olika sätt för att utföra bonus i 

koncernledningen, då bonus kan innebära option istället för kontantersättning. Dessutom har 

varje företag ett individuellt bonussystem, som kan leda till det finns olika argument till att 

publicera finansiella mål.     

 

5.1.3 Faktorer som inte ger effekt på finansiella mål 

Vi fann att två av studiens faktorer inte visade ett signifikant samband/effekt på omfattningen 

av finansiella mål, oavsett vid enkel linjär regression eller multipel regression. De två 

faktorerna är koncernledningens ägande och årets resultat, vilket inte överensstämmer med 

tidigare forskningar som påvisat att dessa två variabler har ett samband till frivillig 

tilläggsinformation (Eng & Mak, 2003; Broberg et al. 2010; Cooke, 1989). Vi studerade dock 

endast finansiella mål och inte andra typer av frivillig tilläggsinformation. Detta kan vara en 

orsak till att vårt resultat inte överensstämmer med tidigare resultat. Samtidigt fann vi att 

majoriteten av koncernledningens ägande var mindre än 1 %. Detta kan betyda att en minimal 

ägarandel i koncernledningen inte kan få fram någon effekt på omfattningen av finansiella mål. 

Företagets ”goda och dåliga tider” bestämmer vilken mängd av finansiella mål som publiceras 

(frivillig tilläggsinformation), enligt tidigare forskning (Broberg et al. 2010; Cooke, 1989). Det 
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finns dock andra faktorer som kan mäta företags lönsamhet än årets resultat, vilket kan förklara 

varför vårt resultat inte stämmer överens med tidigare forskning. 

 

Andra orsaker till att vårt resultat inte överensstämmer med tidigare forskningar kan bero på att 

annan information om variablerna använts i tidigare studier. Detta i sin tur leder till olika 

resultat. Andra typer av information om variablerna, till exempel antal möten i 

koncernledningen, genomförs för att kontrollera varje avdelnings utveckling, stora 

investeringar eller oväntade kostnader som leder till att företag redovisar ett sämre eller negativ 

årets resultat. Med andra ord är vi uppmärksamma på att det finns andra aspekterna som kan 

påverka resultaten.  

 

5.2 Måluppfyllelse  

Vi fann att nästan två tredjedelar (63 %) av de finansiella mål som vi studerade, uppnådde sin 

målsättning. Vårt val av att studera och jämföra utfall från sex olika mål kategorier, har bidragit 

till att den totala måluppfyllelsen i vår studie är större i jämförelse med tidigare studier. Ett 

exempel är Impink (2011) som fann att måluppfyllelsen var mindre än 50 % vid mätning av 

utfall från endast tre av studiens sex valda mål kategorier; tillväxt, marginal och 

avkastningsmål. Vi fann, liknande Impink (2011), att tillväxt, marginal och avkastningsmål 

hade en måluppfyllelse mindre än 50 %, medan kapitalstruktur, utdelning och övriga mål hade 

en måluppfyllelse över 50 %. Vi är därmed av den uppfattningen att vårt resultat liknar det som 

Impink (2011) hade redovisat, men att vår totala måluppfyllelse blir högre eftersom vi studerat 

flera finansiella målsättningar i vår studie. 

 

Trots att vårt resultat redovisade ett högre värde än tidigare studier, anser vi att måluppfyllelsen 

är relativ låg. En bidragande faktor till detta grundas i signaleringsteorin. Vi är av den 

uppfattningen att måluppfyllelsen borde vara högre, då finansiella mål förknippas med 

företagens möjlighet att bevisa och klargöra företagets potential (Gray et al. 1995; Impink, 

2011) samt för att de ska överensstämma med signaleringsteori. Företagen bör ha en högre 

måluppfyllelse för att undvika att signalera fel signaler, som kan vara en orsak till 

informationsasymmetri mellan företagsledningen och dess intressenter (Ikenberry et al. 1995). 

Således anser vi att även måluppfyllelsen borde ha en roll i hur företaget bevisar sin potential 

och existens. Vi menar att endast publiceringen av finansiella mål inte borde vara tillräcklig för 

att klargöra företagets potential. Potential i vår mening är huruvida ett företag lyckas att uppnå 
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den målsättning de satt, genom att uppnå målsättningen kan företaget bevisa att de har potential 

till att växa och bli större. Vi är av den uppfattningen att måluppfyllelsen är lika viktig vid 

investerares bedömning av företaget, och att vilka finansiella mål företaget redovisar inte 

ensamt kan styra bedömningen (Latham & Locke, 2006). För att företaget ska kunna tydliggöra 

sin långsiktiga varaktighet med hjälp av frivillig tilläggsinformation (Meek et al. 1995; Boesso 

& Kumar, 2007; Broberg et al. 2010), krävs det att företaget uppnås deras långsiktiga 

finansiella mål. Vi har svårt att se hur företagen ska lyckas skapa bättre konkurrensmöjligheter 

(Meek et al. 1995) när måluppfyllelsen endast nådde 63 %.  

 

En aspekt som möjliggör en förklaring till studiens låga måluppfyllelse, grundar sig i Jensens 

(2002) och Sundaram och Inkpens (2004) uppfattning om att företag bör presentera ett enda 

mål. Om företagen endast använder utdelningsmål som sin enda målsättning, har 

måluppfyllelsen blivit högre och nått 80 %. Detsamma skulle inträffa om endast 

kapitalstruktursmål används, då har måluppfyllelsen blivit 87 %. Vi kan därmed anse att det 

finns belägg för att måluppfyllelsen blir högre om företagen publicerar endast ett finansiellt 

mål. Studiens låga måluppfyllelse kan därmed bero på att företag använder flera målsättningar. 

Denna tolkning kan dock ifrågasättas eftersom flertalet målkategorier hade en lägre 

måluppfyllelse än den totala på 63 %. Om företagen har prioriterat exempelvis marginalmål 

hade måluppfyllelsen endast uppnått 38 %. 

 

Istället för att presentera ett enda mål som företaget ska arbeta mot, presenteras fler 

målsättningar som vi menar är för höga för företaget att uppnå. Företaget kan med hjälp av 

finansiella mål som frivillig tilläggsinformation, påverka den bild som externa intressenter har 

av företaget (Meek et al. 1995). De finansiella mål som företaget presenterar är av vikt för hur 

intressenter bedömer företaget (Latham & Locke, 2006). Det kan medföra att målsättningen 

bestäms utifrån vad företaget tror att intressenterna vill se. Detta kan förklara varför företag 

väljer att publicera mer än ett mål, trots att måluppfyllelsen kan bli högre vid användandet av 

ett enda mål. Noteringskraven har dock fastställt att samtliga framåtblickande uttalanden och 

prognoser måste komma med en förklaring till hur företaget ska uppnå målsättningen (Nasdaq 

OMX Stockholm, 2016). Därför anser vi att det är svårt för företag att endast basera sin 

målsättning utifrån externa intressenters intressen, men att det kan vara en bidragande faktor till 

studiens låga måluppfyllelse.  
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Vår studie kan visa att måluppfyllelsen var störst hos Large Cap företag, i jämförelse med Mid 

Cap och Small Cap företag. Detta kan bero på att företagen opererar inom samma bransch där 

det finns rutiner och normer som gäller för samtliga storlekssegment (Gibbins et al. 1990). 

Mid- och Large Cap företag kan sätta normer som indirekt kräver att Small Cap företag måste 

efterlikna dem för att kunna konkurrera om investerare. Mindre företag tenderar att efterlikna 

större företag (Watson et al. 2002), vilket kan leda till att Small Cap företag publicerar liknande 

mål som Mid- och Large Cap företag, men utan att ha samma resurser eller möjligheter som 

hjälper dem att uppnå sin målsättning. Dessutom kan företags marknadsandel vara en 

förklaring till varför större företag har en betydligt högre måluppfyllelse. Vanligtvist har större 

företag större marknadsandelar, vilket kan medföra att de har en bättre utveckling än de företag 

med mindre marknadsandelar. Detta skulle kunna bidra till skillnader i måluppfyllelsen, då fler 

marknadsandelar kan ge företag större chans/möjlighet till ett bättre resultat.  

 

Vi är medvetna om att vårt resultat kring måluppfyllelsen kan ha påverkats av studiens 

metodval. När företagen inte har fastställt när målsättningarna ska uppnås, exempelvis när ett 

mål ska uppnås långsiktigt, över tid eller över en konjunkturcykel, har vi valt att mäta utfallen 

över en femårsperiod. Det kan dock vara möjligt att dessa benämningar innebär en längre eller 

kortare period än fem år, vilket skulle medföra att studien får ett annat resultat. Vi anser dock 

att det finns belägg för att vårt resultat är så konkret som möjligt, då det vanligaste är att 

målsättningen ska uppnås över en konjunkturcykel, vilket vanligtvis sträcker sig över en 

femårsperiod (Box et al. 2016). Ett annat metodval som möjliggör en förklaring till vårt 

resultat, kan vara studiens avgränsning till årsredovisningar. Vi valde att endast studera 

årsredovisningar för att finns finansiella mål, dock finns det andra rapporter som företagen 

använder för att kommunicera företagets målsättningar. Exempel på sådana rapporter är 

exempelvis pressmeddelanden och delårsrapporter (Watson et al. 2002; Graham et al. 2004). Vi 

är av den uppfattningen att om vår studie inkluderade andra rapporter vars innehåll innefattar 

finansiella mål, hade studiens antagit ett annat resultat. Om måluppfyllelsen skulle vara högre 

hos finansiella mål i andra finansiella rapporter som exempelvis delårsrapporter, anser vi dock 

att årsredovisningar inte kan vara det främsta kommunikationsverktyget vad gäller frivillig 

tilläggsinformation som flertalet forskare har fastställt (Graham et al. 2005; Francis et al. 2005; 

Alhazaimeh et al. 2014; Artsberg, 1992; Elliott & Jacobsen, 1994).  

 



!
61!

Vi är av den uppfattningen att det krävs mer forskning för att möjliggöra en förklaring till att 

måluppfyllelsen endast uppgick till 63 %. Den forskning som finns kring måluppfyllelsen av 

finansiella mål som frivillig tilläggsinformation anser vi vara relativ liten för att kunna ge 

konkreta slutsatser kring studiens resultat.  

 

5.2.1 Finansiell måluppfyllelse av finansiella mål under år 2006 till 2015 

Vi anser att det finns flera faktorer som kan förklara varför måluppfyllelsen varierar mellan år 

2006 till 2015. En förklaring kan grunda sig i antalet finansiella mål som publicerades under 

tidsperioden. Från år 2007 började måluppfyllelsen att minska ända fram till år 2009, vilket var 

den period då företag publicerade flest finansiella mål. Efter år 2009 började antalet mål som 

uppfylldes att öka, från år 2011 till 2015 skedde en markant ökning i uppfyllda mål, samtidigt 

som antalet publicerade mål blev färre. Studiens resultat kan därmed bero på den koppling som 

existerar mellan antalet publicerade mål och antalet uppfyllda mål. När företag publicerar 

många målsättningar, kan företaget komma att prestera finansiellt sämre (Jensen, 2002), vilket 

kan ligga till grund för måluppfyllelsen var lägre innan och högre efter år 2011. De finansiella 

mål som bidrog till en låg måluppfyllelse, kan företagen ha valt att inte publicera efter år 2011. 

Således blir måluppfyllelsen högre än innan.  

 

Det finns även andra faktorer som kan förklara varför måluppfyllelsen varierade över 

tidsperioden. När måluppfyllelsen var som lägst år 2009, hade Sverige gått från att ha en 

medelstark ekonomi till en mycket svag ekonomi (Konjunkturinstitutet 2, u.å). Detta anser vi 

kan bero på den finansiella kris som drabbade världen under år 2008 till 2009. Vi tror att 

företagen inte lyckades uppnå sin målsättning under denna period, då ekonomin var så svag att 

företagen flyttade fokus från att uppnå sina mål, till att försöka överleva det rådande 

ekonomiska läget. Vid en finanskris torde företagen få en lägre omsättning och ett sämre 

resultat, vilket är två faktorer som påverkar antalet uppfyllda mål (se tabell 14). Vi anser därför 

att den låga måluppfyllelsen under år 2008 till 2009, kan bero på att företagens omsättning och 

resultat sjönk av resultat till att Sveriges ekonomi gick från att vara medelstark till mycket svag. 

I takt med att Sveriges ekonomi blev starkare, kunde företagen öka sin omsättning och få ett 

bättre resultat, och således ökade även antalet uppfyllda målsättningar. 

 

Trots att vi kan se en koppling mellan Sveriges ekonomiska utveckling och antalet uppfyllda 

mål, anser vi att det krävs en drastisk förändring i det ekonomiska läget för det ska ha en 
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påverkan på måluppfyllelsen. Från år 2011 till 2015 pendlade Sverige mellan att ha en stark, 

medelstark och svag ekonomi, samtidigt som antalet uppnådda mål successivt ökade. Detta kan 

bero på att den svenska ekonomin var tillräckligt stabil för att inte påverka företagens 

omsättning och resultat, och således minskade inte antalet uppfyllda mål. Det var endast vid en 

så pass drastisk förändring som skedde år 2008 till 2009, som visade en markant skillnad i 

antalet uppfyllda finansiella mål.  

 

5.2.2 Faktorer som ger effekt på måluppfyllelsen 

Vi är inte förvånade att vår studie visade att en ökad omsättning, ökar andelen uppnådda 

finansiella mål. Vi menar att en möjlig förklaring till detta kan vara att både omsättning och 

finansiella mål är faktorer som inkluderar ett företags utveckling och prestation. Företagets 

omsättning är väsentlig för att företaget ska utvecklas, medan finansiella mål påvisar företagets 

utveckling. En högre omsättning bidrar till att företaget växer då det inkommer mer kapital i 

företaget. Om motsatt effekt skulle inträffa, det vill säga att företaget minskar sin omsättning, 

kan företaget inte växa och bli större och därav blir det svårt att bemöta sina finansiella mål 

som ska visa företagets utveckling. De finansiella mål som presenteras i vår studie är relaterade 

till företagens omsättning, och det är således inte förvånansvärt att en högre omsättning leder 

till att fler mål uppnås. Vi är inte heller förvånade vad gäller det positiva sambandet mellan 

koncernledningens bonus och måluppfyllelse, då dessa två är relaterade till varandra. För att 

bonus i koncernledningen ska inträffa, behöver en eller flera målsättningar som företaget ställt 

upp uppnås, vilket kan vara förklaringen till att det finns ett positivt samband mellan bonus och 

andelen finansiella mål som uppnås.  

 

Genom Spearman´s rangkorrelation kan vi styrka att svenskt respektive utländskt ägande har en 

motsatt effekt till varandra, vilket vi menar kan bero på skillnader i informationsflödet. Svenska 

ägare får tillgång till mer information om företaget från exempelvis medier och liknande, 

medan utländska ägare endast har tillgång till information som företaget själva lämnar ut. Vi 

anser därmed att en förklaring till ägarstrukturens motsatta effekt kan vara att svenska ägare 

inte endast ser till andelen uppnådda mål när de mäter ett företags prestation, då de influeras av 

andra informationskällor som inte kommer från företaget. Svenskt ägande ger därför en negativ 

effekt på måluppfyllelsen, då denna form av ägarstruktur inte betraktar måluppfyllelsen som 

den enda informationskällan till prestation. Däremot menar vi att företag med utländskt ägande 

betraktar måluppfyllelsen som en väsentlig informationskälla till företagets prestation, då de 
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inte influeras på samma sätt av utomstående informationskällor, till exempel media. För att 

företag med utländskt ägande ska få mer tillfört kapital, krävs det att företaget lyckas uppnå 

sina mål då måluppfyllelsen är den främsta informationskällan till företagets prestation.  

 

Ett av de resultat som förvånar mest, är den negativa inverkan som OMXS30 har på andelen 

finansiella mål som uppnås. OMXS30 är en faktor som företaget i sig inte kan kontrollera, i 

jämförelse med exempelvis omsättning. Börsindex involverar inte endast industriföretag, utan 

det är utvecklingen av Stockholmsbörsens 30 mest handlade aktier som vägs samman. Detta 

betyder företagen i vår studie inte har en direkt påverkan på börsindex. Således var vi av den 

uppfattningen att börsindex torde ha en låg effekt på måluppfyllelsen, men istället visade det att 

OMXS30 var den faktorn som hade den största effekt på måluppfyllelsen av samtliga valda 

faktorer. En möjlig förklaring till detta menar vi är att när börsindex är stabilt eller stiger, 

signalerar det att börsen har en stabil utveckling. Vi anser då att måluppfyllelsen inte blir ett 

prioriterat kommunikationsverktyg för att påvisa företagets utveckling och prestation, eftersom 

börsindex redan kommunicerar och påvisar en bra utveckling. Om börsindex istället visar låga 

värden, blir det mer väsentligt för företagen att prioritera måluppfyllelsen av sina finansiella 

mål för att påvisa att företaget är starkt och stabilt.   

 

Effekten från koncernledningens bonus och ägarstrukturens effekt på måluppfyllelsen 

försvinner vid en multipel regression. Detta kan förklaras med att det finns andra faktorer som 

har ett starkare samband till måluppfyllelsen när fler faktorer analyseras samtidigt. En starkare 

faktor kan exempelvis vara omsättning som visar ett liknande resultat vid både en linjär- och 

multipel regression 

  

5.2.3 Faktorer som inte ger effekt på måluppfyllelsen  

Tre av nio faktorer som vår studie studerade, har inte visat något signifikant samband/effekt på 

måluppfyllelsen, oavsett vid enkel linjär regression eller multipel regression. Faktorn 

BNP analyserades inte vid multipel regression, anledningen till det är att vi anser att BNP inte 

är lika starkt kopplat till studiens studieobjekt. Börsindex är mer kopplat till vår studie då vi 

studerar börsnoterade företag. Vi valde att ta med börsindex i multipel regression då den är mer 

kopplad till vår studie, eftersom vi studerade börsnoterade företag.  
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De tre faktorer som inte visade något signifikant samband/effekt på måluppfyllelse är styrelsens 

ägande, årets resultat och BNP. Styrelsens ägande hade däremot ett signifikant samband/effekt 

på omfattningen av finansiella mål, både vid enkel linjär regression och multipel regression, 

medans koncernledningens ägande inte hade något samband/effekt på måluppfyllelse. Detta 

kan förklaras med att styrelsen är med att planera företagets 

utvecklingsinriktning/prestationsinriktning. Dock är det koncernledningen som verkställer 

företagets planer, vilket är direkt kopplat till företagets verkliga prestation, det vill säga 

måluppfyllelsen. Således har styrelsens ägande inte något signifikant samband/effekt på 

måluppfyllelse, vilket koncernledningens ägande har (se tabell 9 & 10). 

 

Vi är inte förvånade över att årets resultat inte visade något signifikant samband/effekt på 

måluppfyllelse, både vid enkel linjär regression och multipel regression (se tabell 4 & 5 samt 9 

& 10). Detta eftersom årets resultat inte är den absoluta faktorn som visar företagets verkliga 

prestation, vilket är kopplat till måluppfyllelse. Det kan förekomma investeringskostnad eller 

andra typer av kostnader som kan leda till ett lägre årets resultat för företaget. Det behöver inte 

betyda att företaget har presterat sämre, då prestation kan utläsas via andra faktorer som kan 

påverka årets resultat negativ.  

 

BNP visade inte något signifikant samband/effekt på måluppfyllelse (se tabell 9). Även 

Spearman´s rangkorrelation visade att BNP inte har en signifikant korrelation med 

måluppfyllelse (se tabell 8). Detta kan förklaras genom att BNP inte har en direkt koppling till 

företagets utveckling/prestation som börsindex gjorde, då BNP per capita visar ett 

genomsnittligt värde av produktion i landet per invånare. Det vill säga att BNP tar hänsyn till 

landets befolkningsutveckling, vilken vi således inte kan koppla BNP till företags prestation. Vi 

är därför inte förvånade över att BNP inte ger effekt på måluppfyllelsen. 
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6. Slutsatser  
I följande kapitel presenteras studiens slutsatser. Studiens frågeställningar besvaras utifrån de 

resultat som framkommit under studiens genomförande.  

 
 
 Företag använder årsredovisningen som det främsta kommunikationsverktyget för att delge 

information om företaget. En allt mer efterfrågad information i årsredovisningen från externa 

och interna intressenter, är frivillig tilläggsinformation som inte är reglerat av lagar och regler. 

Grundtanken med frivillig tilläggsinformation är att informationen kan minska 

informationsasymmetrin mellan företaget och dess intressenter. Efterfrågan på företagens 

finansiella information som frivillig tilläggsinformation har blivit allt mer vanligt, och företag 

bemöter detta behov genom att delge sina finansiella målsättningar i årsredovisningen. Med 

hjälp av finansiella mål kan investerare göra en mer korrekt bedömning av företaget, samtidigt 

som företaget kan påverka den bild som marknaden har utav företaget. Trots att delgivning av 

finansiella mål medför fördelar, finns det olika faktorer som spelar roll för om och hur många 

målsättningar företaget publicerar i årsredovisningen. 
 

Av samtliga industriföretag på Stockholmsbörsen var det endast ett företag som inte använde 

finansiella mål som frivillig tilläggsinformation i årsredovisningen. Vi fann att användningen 

av finansiella mål varierade beroende på företagetsstorlek. Bland Large Cap företag var det mer 

vanligt att presentera finansiella mål i årsredovisningen, nästan samtliga studerade 

årsredovisningar presenterade någon form av finansiell målsättning. Mid Cap och Small Cap 

företag använde inte finansiella mål i samma utsträckning, dock anser vi att Mid Cap företag 

fortfarande har en relativ hög andel av årsredovisningar som presenterade ett eller flera 

finansiella mål. Under år 2006 till 2015 var utdelningsmål den främsta målsättningen som 

samtliga storlekssegment publicerade, medan övriga mål var det lägsta prioriterade målet inom 

samtliga företagsstorlekar, endast Large Cap och Mid Cap företag valde att delge övriga mål. 

Från år 2007 till 2015 skedde en successiv minskning av antalet publicerade mål i genomsnitt. 

Mängden redovisade finansiella mål var som störst under år 2007 och år 2009, medan det lägsta 

antalet inträffade under år 2015. Av studiens studerade faktorer, var det endast omsättning, 

svenskt- och utländskt ägande, styrelsens ägande och koncernledningens bonus som hade en 

effekt på antalet publicerade finansiella mål. Ökad omsättning, utländskt ägande och bonus i 

koncernledningen leder till en positiv effekt på mängden publicerade finansiella mål. Vi fann 
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även att två faktorer som visar en motsatt effekt, en ökning av svenskt- och styrelsens ägande 

har en negativ effekt på mängden finansiella mål. 
  

Användningen och omfattningen av finansiella mål som frivillig tilläggsinformation är 

användbart för både intressenter och det egna företaget. Intressenter bedömer företaget utifrån 

vilka finansiella mål de ställer upp och redovisar i årsredovisningen. Företag som inte lyckas 

uppnå den målsättning de presenterar, riskerar att förlora intressenter till andra företag på 

marknaden. Vi fann att endast 63 % av de uppställda målen från industriföretag på 

Stockholmsbörsen uppnår sin målsättning. Large Cap företagen hade den största 

måluppfyllelsen av samtliga storlekssegment. Kapitalstrukturs- och utdelningsmål är de två 

målkategorier som hade en betydligt högre måluppfyllelse i jämförelse med andra uppsatta 

finansiella mål. Från år 2009 fram till år 2015 skedde en successiv ökning i andelen uppnådda 

finansiella mål, under år 2015 var måluppfyllelsen som störst bland industriföretag på 

Stockholmsbörsen. Vi fann att fem av studiens valda faktorer påverkar måluppfyllelsen av 

företagens uppställda finansiella mål. Fler finansiella mål uppnår sin målsättning när 

omsättning, utländskt ägande och koncernledningens bonus ökar, dessa faktorer har en positiv 

påverkan på måluppfyllelsen. En negativ påverkan på måluppfyllelsen inträffar, det vill säga att 

färre uppställda mål uppnås, vid en ökning på OMXS30:s index och när svenskt ägande i 

företaget ökar.  
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8. Bilagor  
Bilaga 1.  Residualanalys för finansiella måls omfattning – Omsättning (Mkr)  

• Samtidiga företag  

 
• Large Cap  
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• Mid Cap 

 
 

• Small Cap 
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Bilaga 2. Residualanalys för finansiella måls omfattning - Svenskt ägande  
• Samtliga företag  

 
 

Bilaga 3. Residualanalys för finansiella måls omfattning – Utländskt ägande 
• Samtliga företag 
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Bilaga 4. Residualanalys för finansiella måls omfattning – Styrelsens ägande i % 
• Samtliga företag  

 
 

• Large Cap 
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Bilaga 5. Residualanalys för finansiella måls omfattning – Bonus(Mkr) i 
koncernledningen 

• Samtidiga företag  

 
 

• Small Cap 
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Bilaga 6. Residualanalys för finansiella måls omfattning – multipel regression 
• Samtliga företag  

 
 

Bilaga 7. Residualanalys måluppfyllelse – omsättning(Mkr) 
• Samtliga företag  
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• Large Cap 

 
 

• Mid Cap 
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• Small cap 

 
 
Bilaga 8. Residualanalys måluppfyllelse – svenskt ägande 

• Samtliga företag  
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Bilaga 9. Residualanalys måluppfyllelse – Utländskt ägande 
• Samtliga företag 

 
 

• Large Cap 
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Bilaga 10. Residualanalys måluppfyllelse – Bonus(Mkr) i koncernledningen 
• Samtliga företag 

 
 

• Mid Cap 
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Bilaga 11. Residualanalys måluppfyllelse – OMXS30:s index 
• Samtliga företag 

 
 

• Large Cap 
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• Small Cap 

 
 

Bilaga 12. Residualanalys måluppfyllelse – multipel regression  
• Samtliga företag 

 
 
 


