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Förord 
Detta examensarbete utgör det slutliga momentet på vår civilekonomutbildning, inriktning 

företagsekonomi, specialisering redovisning och styrning vid Luleå tekniska universitet. Det 

är under vårterminen 2019 som arbetet har genomförts och utgör 30 högskolepoäng. Arbetet 

har stundtals varit påfrestande men har samtidigt givit oss en ökad kunskap inom området. Vi 

vill tacka vår handledare Ossi Pesämaa som har hjälpt oss under arbetets gång genom att bidra 

med ett stort engagemang och kompetens. Stort tack till Boliden Mineral AB för ett gott 

samarbete och bidraget med att hjälpa oss att komma i kontakt med respondenterna till 

arbetet. Ytterligare personer som vi vill rikta vår tacksamhet är mot de respondenter inom 

Boliden Mineral AB som medverkat i vårt examensarbete. Vi vill också tacka de opponenter 

som bidragit med konstruktiv kritik och diskussioner under arbetets gång och familj och 

vänner som har stöttat oss under hela arbetet. 
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Abstract 
In management control systems economist usually assume perfect information and goal 

congruence from the top to the bottom of the organization. But information asymmetry is 

everywhere and often leads to increased costs, missed deadlines and other mistakes. This is 

particularly interesting in the mining industry as it’s characterized by complexity which 

increases the difficulty of communicating the control system throughout the organization. The 

research question then becomes; under which circumstances does information asymmetry 

occur in control systems and goal congruence and how can the asymmetry be reduced in the 

mining industry? The purpose of the study is therefore to increase the understanding and 

analyze how information asymmetry impact control systems and goal congruence in the 

mining industry and how the asymmetry can be reduced. The study is based on the principal-

agent theory is based on the assumptions of information asymmetry and self-interest between 

the two parties. Based on that goal conflict our hypothesis of the variables that increase and 

reduce goal congruence through increased and decreased information asymmetry is formed. 

The investigated variables were miss adapted information, opportunism, feedback, workplace 

education and time. The study was conducted by using Cavaye (1996) model for multifaceted 

research approach by starting off with Study 1, which was based on qualitative interviews to 

get more information about the company and the mining industry. Study 2 later tested the 

variables impact by conducting a quantitative study though the use of a survey that was sent 

to people of interest within the company though a strategic selection. The result of the study 

was that the hypotheses were confirmed and that workplace education training and valuing the 

importance of the goals where the most important variables to reduce information asymmetry 

and increase goal congruence. 

  
Keywords: Goal congruence, information asymmetry, implementing systems of control, 

management control system, principal–agent theory, feedback, risk, risk reduction, 

opportunism, performance management, workplace education, Boliden Mineral AB, mining 

industry, communication, key performance indicators, miss adapted information. 
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Sammanfattning 
Inom ekonomistyrning utgår ekonomer oftast från att målöverensstämmelse existerar och att 

de anställda arbetar utifrån de uppställda målen med perfekt information. Men 

informationsasymmetri finns överallt och kan leda till ökade kostnader, att fel uppstår och 

försenade leveranser. Detta är särskilt intressant inom gruvindustrin eftersom den 

karakteriseras av komplexitet vilket ökar svårigheter med att förmedla styrningen. Frågan blir; 

under vilka förutsättningar uppstår informationsasymmetri inom styrning och 

målöverensstämmelse samt hur kan asymmetrin reduceras inom gruvindustrin? Syftet med 

examensarbetet blir därmed att öka förståelse och analysera hur informationsasymmetri 

påverkar ekonomistyrning och målöverensstämmelse inom gruvindustrin samt hur 

asymmetrin kan reduceras. Arbetet utgår ifrån principal-agent teorin som grundas på 

antaganden om informationsasymmetri och egen nyttomaximering. Utifrån den målkonflikten 

grundas hypoteserna om de begrepp som ökar och reducerar målöverensstämmelse genom 

ökad och minskad informationsasymmetri. De olika teoretisk begreppen som undersöktes var 

missanpassad information, opportunism, återkoppling, internutbildning och tid. 

Examensarbetet utfördes genom att använda oss av Cavaye (1996) modell för flerstudieansats 

(eng. Multifaceted research approach) där vi har först gjort Studie 1 som grundas på 

kvalitativa intervjuer för att få mer information om företaget och industrin. Sedan i Studie 2 

testas begreppen genom en kvantitativ enkät som skickades ut till personer inom företaget 

utifrån ett strategisk urval. Resultatet från undersökningen var att hypoteserna bekräftades och 

att agenterna anser att målen är viktiga och internutbildning var de starkaste faktorerna för att 

reducera informationsasymmetri och öka målöverensstämmelse.  

 

Nyckelord: Målöverensstämmelse, informationsasymmetri, missanpassad information, 

opportunism, principal-agent teori, Boliden Mineral AB, gruvindustrin, prestationsmätning, 

nyckeltal, risker, riskreducering, återkoppling, internutbildning, implementering av 

styrsystem, styrsystem, kommunikation. 
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1. Inledning 
“Osäkerheten är så stor som den kan bli just nu i Swedbank med informationsasymmetri 

och tveksamma budskap” 

 

Citatet ovan från aktiespararnas analytiker Christoffer Ahnemark, handlar om Swedbanks 

pågående kris gällande penningtvätt där aktien har rasat cirka 30 procent på grund av just 

den informationsasymmetrin som har uppstått (Aktiespararna, 2019, 28 Mars). Det senare 

har kostat bankens aktieägare 51,8 miljarder kronor och fler banker förväntas dras med 

(Triches, 2019, 21 Februari). Informationsasymmetri kan i praktiken definieras som fel, 

felaktigheter och skevheter. Sådan informationsasymmetri kan vara ett resultat av 

omedvetna missförstånd (Kerber & Van den Bergh, 2008) eller att någon medvetet 

sprider falsk information (eng. fake news) (Baldacci, Buono, & Gras, 2017). Styrning, 

ekonomisk rapportering, och redovisning antas ofta stå på sann, objektiv och relevant 

grund utan medvetet eller omedvetet påverkande inslag. Det senare gör att ekonomer inte 

har beaktat informationsasymmetri i tillräckligt stor utsträckning utan utgår i allra största 

del utifrån ekonomiska mått (Gordon, Morris & Steinfeld 2019). Informationsasymmetri 

finns överallt (Hua-yin & Yu-sheng, 2010) och påverkas av exempelvis opportunism som 

uppstår när en av parterna utnyttjar situationen för sin egen egennytta och sätter sina egna 

mål först på bekostnad av den andra partens mål (Pesämaa, Dahlin & Öberg, 2018). Det 

senare leder till bland annat tomma löften, dolda kostnader, försummade ansvar (ibid.) 

och många gånger utgår de inte från siffror utan istället från intuition och tumregler 

(Baker & Nofsinger, 2010). Förhållandet där redovisning är särskilt kritiskt brukar 

definieras i relationen en principal och en agent, där arbetsgivaren kan ses som 

principalen och arbetstagaren som agenten (Gordon et al., 2019). I fortsättningen 

benämns informationsasymmetri som skillnaden mellan vad principalen förmedlar och 

vad agenten uppfattar (ibid.). Principalen ger agenten mål som den ska uppfylla krävs de 

att målen stämmer överens mellan parterna (Nilsson, Anthony, Govindarajan, Hartmann, 

& Kraus, 2014). För att få målöverensstämmelse så måste agenten känna kontroll och 

ansvar över sina tilldelade uppgifter. Denna asymmetri påverkar styrningen för 

principaler, och styrningen handlar om att förmedla information genom att sätta upp mål 

till verksamma (agenter) i organisationen och ekonomer kontrollerar att målen följs 

genom olika rapporter, utbildningar och återkoppling. (ibid.)  

Informationsasymmetri kan leda till olika problem inom en organisation. Ett av 

problemen är att principalen anlitar en agent som inte har rätt kompetens för att utföra 

uppgiften (Gordon et al., 2019). En annan effekt av informationsasymmetri är att 

kostnaderna för verksamheten ökar och felbeslut inom organisationen blir allt vanligare 

(Vranesic & Rovan, 2009). En felaktig utgångspunkt för kommunikation mellan olika 

parter leder ofta till ökade kostnader, förskjuten leverans av information (eng. deadlines) 

och att budgetkostnader överstigs (ibid.). I de fall målöverensstämmelse inte uppstår på 

grund av informationsasymmetri mellan parterna blir det svårt för principalen att 

kontrollera agenten, samtidigt som agenten inte känner sig ansvarig och inte upplever att 

de har kontroll (Eisenhardt, 1989; Gordon et al., 2019). Detta leder till ökat arbete för 

ekonomer som måste justera budgeten samt att den interna kontrollen blir mindre 

träffsäker när parterna har olika uppfattning om vad de konkreta målen med styrningen 

innebär (Gordon et al., 2019). För att kunna reducera informationsasymmetri inom en 
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organisation krävs ett effektivt informationsflöde (Healy & Palepu, 2011). 

Informationsflödet inom en organisation kan manifestera sig genom exempelvis 

internutbildningar och återkoppling (Nilsson et al., 2014).   

Tidigare studier om informationsasymmetri har fokuserat på problem som uppstår i 

samband med att agenter styrs av flera principaler samt vilka problem som medföljer 

implementering av nya styrningssystem inom en organisation. En av de nyare studierna är 

Gordon et al. (2019) som har undersökt prestationsbaserade kontrakt inom den 

amerikanska kustbevakningen där en utomstående entreprenör anlitats. Studien har haft 

sin utgångspunkt via principal-agent teorin där informationsasymmetri nämns som den 

största risken (ibid.). Gordon et al. (2019) menar att när en agent har flera olika 

principaler samtidigt blir de svårare att skapa målöverensstämmelse mellan de olika 

parterna dessutom blir det svårare att kontrollera vilket leder till att 

informationsasymmetrin ökar. För att förstå hur styrningssystem implementeras inom en 

organisation gjorde Hutter, Haeussler och Missbauer (2018) en fallstudie på ett 

kristallslipningsföretag. Hutter et al. (2018) hade sin utgångspunkt i Hendry, Land, 

Stevenson och Gaalman (2008) ramverk om styrnings-implementering för att se vilka 

problem som finns med implementering av styrning i kristallslipningsföretaget (Hutter et 

al., 2018). Studien kom fram till att det var sociala barriärer, att det finns ett ―status quo‖ 

som skapar begränsad förändringsbenägenhet (ibid.). För att lyckas med 

implementeringen såg ledningen till att få tidigt momentum och inkludera arbetarna 

genom att visa hur styrningen skulle påverka produktionen samt svara på frågor från 

arbetarna och anpassa systemet vid uppkomst av problem (ibid.). Utifrån tidigare studier 

så kan det observeras att informationsasymmetri kan uppstå på olika sätt, därför blir det 

viktigt med bra information inom organisationen (Healy & Palepu, 2001). Därför krävs 

ett effektivt informationsflöde inom organisationen för att kunna reducera 

informationsasymmetrin (ibid.). Gruvindustrin karaktäriseras av komplexitet eftersom att 

de är så många och olika avdelningar (Domingues, Baptista & Diogo, 2017). Northland 

Resources är ett exempel på ett bolag inom gruvindustrin som hade brister i sitt 

informationsflöde. 2013 saknades 2,5 miljarder kronor i Northland Resources (Eriksson 

& Johansson, 2013, 6 juli), vilket senare visade sig vara en missberäkning i ett projekt 

som tillslut försatte bolaget i konkurs (Wendel, 2015, 15 juli). Missberäkningarna 

berodde på felaktiga kalkyler, begränsad information om kostnader hos konsulter, 

felaktiga prognoser om malmpriser och valutakurser (Sundqvist, 2015, 27 Januari). 

   

Utifrån Northland Resources konkurs och den tidigare litteraturen inom området blir det 

tydligt att det saknas kunskap om informationsasymmetri inom gruvindustrin. Flera 

tidigare studier nämner informationsasymmetri som en av de stora riskerna för 

organisationer (Gordon et al., 2019; Healy & Palepu, 2001). Forskningen beskriver vikten 

av ett effektivt informationsflöde för att kunna reducera asymmetrin (Healy & Palepu, 

2001). Statuerade exempel som Northland Resources inom gruvindustrin, gör att 

informationsasymmetrin behöver tas på allvar och skapa mer kunskap om vilka 

konsekvenser det kan leda till. Eftersom tidigare studier har fokuserat på problem som 

uppstår i samband med att agenter styrs av flera olika principaler (Gordon et al., 2019) 

ämnar denna studie att studera utifrån ett bolag. Således blir arbetet en fallstudie på ett 

gruvbolag i norra Sverige där examensarbetets huvudsakliga forskningsfråga blir: Under 

vilka förutsättningar uppstår informationsasymmetri inom styrning och 

målöverensstämmelse samt hur kan asymmetrin reduceras inom gruvindustrin? 
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1.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att öka förståelse och analysera hur informationsasymmetri 

påverkar ekonomistyrning och målöverensstämmelse inom gruvindustrin samt undersöka 

hur informationsasymmetrin kan reduceras för att öka målöverensstämmelsen. Genom en 

flerstudieansats (eng. Multifaceted research approach) kommer risker samt 

riskreducerande faktorer att fastställas. Det finns flera fördelar med en flerstudieansats 

bland annat att öka validiteten genom triangulering, komplementera varandra för att få 

bättre helhetsbild, utvidga forskningsområdet och för att utforma nästa metod 

(Hammond, 2005), exempelvis bidra till enkätfrågor utifrån intervjuerna. Ett exempel på 

en studie som har använt flerstudieansats är Sutton och Rafaeli (1988). Vidare kommer 

de riskreducerande faktorerna testas mot riskerna för att se vilka faktorer som har störst 

påverkan på målöverensstämmelse. Om asymmetrin reduceras kommer det leda till att 

ekonomistyrningen uppfattas mer korrekt, målöverensstämmelse ökar samt reducerade 

kostnader och misstag inom organisationen. Examensarbetet utgår från ett 

styrningsperspektiv och företagsledarens perspektiv eftersom styrning kan ses som ett sätt 

att få agenterna att agera i riktning med företagsledarens vision. Examensarbetet är 

uppdelat i två studier. I Studie 1 genomförs kvalitativa intervjuer med beslutshavare inom 

de valda företaget för att ta reda på förutsättningarna i ekonomistyrningen och generera 

frågor till Studie 2. I Studie 2 standardiserades frågorna och en kvantitativ undersökning 

genomfördes inom företaget för att se hur agenterna uppfattar styrningen. 

1.2 Disposition 

Kapitel 1 - Introduktion  I introduktionen ges en  versikt av examensarbetets inledning 

och forskningsfr gor samt syftet och det bidrag unders kningen ska ge. 

 

Kapitel 2 - Studie 1: Förutsättningar inom Gruvindustrin: I detta kapitel presenteras 

information om gruvindustrin och bolaget examensarbetet utgår ifrån i 

fallstudien samt information om förutsättningarna från de kvalitativa 

intervjuerna 

. 

Kapitel 3 - Teoretisk referensram  I detta kapitel presenteras de teoretiska 

utg ngspunkterna f r examensarbetet  

 

Kapitel 4 -   etod  I kapitlet redog rs de metodval och urval som gjorts i 

examensarbetet. 

 

Kapitel 5 - Studie 2 Empiri: I kapitel fem presenteras den data som samlats in och resultat 

från den insamlade kvantitativa datan. 

 

Kapitel 6 -  nalys  Detta kapitel inneh ller analys av det empiriska materialet, med 

utg ngspunkt i den teoretiska referensramen  

 

Kapitel 7 - Slutsatser   apitlet inneh ller slutsatser fr n examensarbetet samt f rslag till 

framtida forskning. 
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2. Studie 1: Förutsättningar inom Gruvindustrin 
Kapitel 2 beskriver Studie 1 som handlar om gruvindustrin och fallstudien om Boliden 

Mineral AB. Kapitlet utgår dels från sekundära källor om gruvindustrin och Boliden 

Mineral AB men även primärdata från de kvalitativa intervjuerna. 

2.1 Kännetecken för gruvindustrin 

Gruvindustrin är en energi- och kapitalintensiv industri som utvinner metaller från jorden 

(Wise & Spear, 2000). Gruvindustrin är cyklisk med perioder med hög och sedan låg 

efterfrågan på produkten (Chaykowski, 2002). Förlängda perioder med låg efterfrågan på 

metallprodukter och fallande metallpriser kan innebära nedläggning (ibid.). Industrins 

lönsamhet är därför beroende av höga metallpriser och hög efterfrågan från den globala 

marknaden (ibid.). Gruvindustrin delar en gemensam och tydlig exponering genom att 

deras produktion är en globalt handlad och osäker handelsvara (Tufano, 1996). Företag 

kan hantera denna exponering med hjälp av en rik uppsättning instrument, inklusive 

terminsavtal för att låsa fast priserna under en viss tidsperiod (ibid.). Inom gruvindustrin 

blir nya investeringar riskabla inte bara på grund av efterfrågan och marknadspriserna, 

utan även osäkerheten i prospektering, som omfattar utforskning av nya platser för att 

hitta metaller (Wise & Spear, 2002). Till exempel kan tidshorisont, tekniska eller 

juridiska och politiska problem göra att investeringar misslyckas (Cortese, Irvine, & 

Kaidonis, 2009). Driften i gruvan innebär mer än att bara extrahera metaller från jorden, 

värdekedjan inkluderar bearbetning av metallerna och levererar dessa till marknaden 

(Mahama, 2006). Ofta innebär det att ett samarbetsavtal med leverantörer som 

tillhandahåller kompetens inom områden som prospektering, borrning, transport, 

utrustningstjänster, konsultverksamhet och materialleverans tecknas för att hålla nere 

kostnaderna och öka kvaliteten (ibid.). Detta behövs eftersom gruvindustrin 

karaktäriseras av komplexitet på grund av att de är många och olika arbetsområden 

(Domingues et al., 2017). Genom att industrin är komplex så arbetar organisationerna 

med att sätta mål i linje med företagets strategi (ibid). Gruvindustrin handlar 

huvudsakligen om att extrahera metaller ur marken (Mahama, 2006) därför lägger 

företagen stor vikt på produktionsmål, miljömål samt säkerhetsmål. Gruvindustrin 

särskilda förutsättningar är viktiga att förstå för att kunna sätta valda teoretiska 

antaganden och begrepp i ett sammanhang. 

2.2 Gruvindustrin i Sverige 

De senaste decennierna har Svensk gruvindustri genomgått stora förändringar. På grund 

av lönsamhetsproblem under 80- och 90-talet fick gruva efter gruva stänga ner och under 

en tid fanns endast tre bolag kvar LKAB, Boliden Mineral AB och Zinkgruvan (Åberg, 

2015). I mitten av 2000-talet vände marknaden och metallpriserna ökade kraftigt, till 

följd av att efterfrågan ökades från länder som Kina, Indien och Brasilien. Detta gjorde 

det möjligt för investeringar inom de svenska gruvbolagen samtidigt som nya bolag kom 

in på marknaden (ibid.). Idag finns de 15  metallgruvor i Sverige (Bergsstaten, u.å.). 

LKAB äger fem gruvor, Boliden äger sex gruvor och resterande fyra ägs av olika bolag 

(se figur 1) (ibid.). 
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Figur 1: Gruvor i drift 20181231 

Bergsstaten (2019). Gruvor i drift 20181231, hämtad från Bergsstaten den 19 April från: 

http://resource.sgu.se/bergsstaten/gruvor-i-drift-20181231.pdf 

 
Bland gruvbolagen i Sverige är det två dominerande bolag med en storslagen produktion, 

LKAB och Boliden Mineral AB (Åberg, 2015). LKAB ägs till 100% av staten medan 

Boliden Mineral AB är noterat på Stockholmsbörsen och ägs till största del av finansiella 

institutioner. Boliden Mineral AB är indelat i två olika affärsområden, gruvor och 

smältverk (ibid.). 

2.3 Fallstudie 

Examensarbetet grundar sig på en fallstudie om Boliden Mineral ABs gruvområde. 

Boliden är ett stort börsnoterat gruvföretag med flest gruvor i Sverige, vilket komplicerar 

kommunikationen av styrningen. Boliden valdes eftersom att det är det största privatägda 

gruvbolaget i Sverige med stor geografisk spridning och med ett bredare 

produktsortiment än till exempel LKAB, vilket bör öka komplexiteten. En fallstudie är en 

studie av ett exempel eller fenomen som med unika kännetecken bidrar till att ge 

förklaringar, förståelse och kunskap som även kan nyttiggöras i andra kontext än bara just 

det fallet (Yin, 1990). Fallstudier är detaljerade och grundas oftast på flera olika 

datainsamlingar och ibland på blandad metod (Feagin, Orum & Sjoberg, 1991). 

Fallstudier kan även bidra till ett mer holistiskt synsätt på fenomen som studeras och 

bidrar till en bättre förståelse för helheten (ibid.). Fallstudien syftar att ge arbetet mer 

djupgående förståelse för Boliden Mineral ABs arbete med målöverensstämmelse och 

informationsasymmetri för att öka generaliserbarheten av slutsatserna för att kunna 

applicera dem på andra organisationer och situationer.  I Studie 1 gjordes semi-

strukturerade intervjuer med ekonomichef och områdeschef inom Bolidenområdet på 

Boliden Mineral AB som examensarbetet ser som principalerna. Urvalet valdes utifrån ett 

strategiskt urval vilket innebär att urvalet gjordes utifrån kriterier som till exempel 

yrkesroll och utbildning (Saunders, Lewis & Thornhill, 2007). 

Benämning Jobbtitel Tidpunkt av intervju 

Respondent A Områdeschef 2019-03-09 

Respondent B Ekonomichef 2019-03-01 

http://resource.sgu.se/bergsstaten/gruvor-i-drift-20181231.pdf
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2.4 Kvalitativa- semistrukturerade intervjufrågor 

Studie 1 utgick från kvalitativa intervjuer med två beslutshavare (ekonomichefen och 

områdeschefen) på Bolidenområdet, för att få en inblick i hur de arbetar med att 

kommunicera och implementera deras styrningssystem. Intervjuerna med beslutshavare 

gjordes eftersom de deltar i utformandet av styrsystemet och har ansvar för att 

kommunicera styrningen nedåt i organisationen. Intervjuerna utfördes i respondenternas 

egna kontor på Boliden Mineral AB i Skellefteå vid två separata tillfällen och spelades in 

för att sedan kunna transkriberas och analyseras, 49 minuter inspelning gjordes och 16 

sidor transkriberades. Genom att använda intervjuer som en kvalitativ metod vill 

författaren tolka vad principalerna upplever och sedan försökt hitta ett gemensamt 

mönster när de kommer till hur målen tas fram och hur de arbetar med att skapa 

målöverensstämmelse inom organisationen. Semistrukturerade intervjuer användes för att 

låta respondenterna utveckla svaren mer fritt om områden och ge möjlighet till 

uppföljningsfrågor för att öka kunskapsbasen om området. Intervjufrågorna (se bilaga 1) 

följde ett mönster med bakgrundsfrågor som handlade om hur ekonomistyrningen 

kommuniceras och förmedlas till agenterna. Efter bakgrundsfrågorna följde frågor om 

målöverensstämmelse, kontroll/ansvar, opportunism, missanpassad information, tid, 

utbildning och återkoppling (eng. feedback). För att motverka oklarheter kring de olika 

frågorna och begreppen var en definitionslista medtagen till intervjuerna. 

2.5 Om Boliden Mineral AB 

1924 gjordes det första guldfyndet i Bolidenområdet tre mil utanför Skellefteå som lade 

grund för den verksamhet som finns än idag (Boliden, u.å.). Idag arbetar cirka 5 800 

personer inom Bolidenkoncernen och verksamheten bedrivs i Sverige, Finland, Norge 

och Irland (Boliden, u.å.). Sedan produktionsstarten på 20-talet har Bolidenområdet brutit 

malm i närmare 30 gruvor (Boliden, u.å.). Bolidenområdet består av ett anrikningsverk 

samt ett lakverk, underjordsgruvorna Renström, Kristineberg och Kankberg samt 

dagbrottet Maurliden (Boliden, u.å.). Med undantag för Kankberg bryts det 

komplexmalm som innehåller zink, koppar, bly, guld och silver i samtliga gruvor inom 

Bolidenområdet (Boliden, u.å.). Koncentratet levereras sedan vidare till deras egna 

smältverk, blysmältverk i Europa och tellurkunder i Asien (Boliden, u.å). Bolidenområdet 

är en stor arbetsgivare med 650 direkt anställda i verksamheten plus 300 entreprenörer 

som är direkt kopplade till verksamheten samt en mängd tjänster som genereras indirekt 

(Andersson, 2019, 8 februari). Utöver gruvorna inom Bolidenområdet har Boliden 

Mineral AB Sveriges största koppardagbrott i Aitik strax söder om Gällivare med 

närmare 700 anställda (Boliden, u.å.) och en gruva i Garpenberg i Hedemora kommun 

med strax över 400 anställda (Boliden, u.å.).  

 

Boliden Mineral AB är ett aktiebolag där styrning från styrelsen sker via VD och 

koncernledningen till de operativa enheterna (Boliden, 2018). Inom organisationen 

delegeras ansvar och befogenheter inom tydliga ramar. Ramarna definieras av en årlig 

budget som bryts ner per enhet, en strategisk plan och Boliden Mineral ABs 

styrdokument (Boliden, 2018). Utöver regelverken använder Boliden Mineral AB interna 

styrinstrument som koncernens organisations- och verksamhetsfilosofi (New Boliden 

Way) och Boliden Mineral ABs interna kontrollverktyg (BICS) (Boliden, 2018). 
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Dessutom finns policyer inom ett flertal områden, däribland Boliden Mineral ABs 

uppförandekod som alla medarbetare ska känna till och agera i enlighet med (Boliden, 

2018). Vidare arbetar koncernens enheter i enlighet med ledningssystem för hälsa och 

säkerhet, miljö, energi och kvalitet (Boliden, 2018). 

2.6 Empiri 

Utifrån svaren på intervjuerna framgick information om hur organisationen ser på 

målöverensstämmelse inom företaget, vilka risker som kan negativt påverka 

målöverensstämmelse, skapar informationsasymmetrier och vilka riskreducerande 

verktyg som används inom företaget 

2.6.1 Målöverensstämmelse 

―Det är en organisation som är ganska hamrad i produktionsmålen.‖ (Respondent B) 

 

Respondenterna förklarar att i samband med budgetprocessen skapas målen för ett 

kalenderår, där finns investeringar och planer för vad som ska produceras och byggas. 

Respondent B förklarar i intervjun hur budgetprocessen går till: 

 
Om vi säger produktionsavdelningens budget godkänns ju först av affärsenheten 

som är vi. Sedan så sätter ju affärsenheten ihop sin budget och levererar den till 

affärsområdet där man har synpunkter och kommentarer. Sedan sätter 

affärsområdet upp sin budget och levererar den till koncernen som godkänner 

alltihopa. (Respondent B) 
 

Vidare förklarar Respondent A att målstyrningen inte är deras starka sida: 

 
Vi är väl då lite dåliga på målstyrning, våra hårda mål, hårda konkreta mål i 

form av produktionsmål dem är förankrade rätt så bra till sektionschef, också 

ner till arbetsledare och skiftlag när det gäller produktionsvolym, det är vårt 

tydligaste mål ( … ) våra säkerhetsmål, vi vill inte ha olyckor, vi vill genuint inte 

att medarbetare skadar sig, jag tror det är något alla har förstått och något alla 

är överens om att vi vill ha noll olyckor men det är mer en vision för vi har 

olyckor och vi har risker. (Respondent A) 
 

I samband med budgetprocessen bryts målen ner på respektive avdelningen där 

respondent B förklarar:  

 
Hur mycket malm ska de producera, det är oftast det övergripande målet. Sedan 

finns det andra mål som förbättrad arbetsmiljö, minska risk för skador och 

olycksfall, men utifrån vad målsättningen är och vad som ska produceras så gör 

ju de (avdelningarna) en ekonomisk budget. (Respondent B)  
 

Båda respondenterna säger att produktionsmålen och säkerhetsmålen är förankrade väl 

inom organisationen men att de övriga målen blir underordnade vilket kan leda till 

suboptimeringar. Respondent B förklarar att: 

 
Men det är så att om man står och väljer mellan ska vi hålla vår kostnadsbudget 

eller ska vi producera malm, det är nästan så man säger “ska jag fokusera på 

kostnader eller ska jag fokusera på att producera” och man ser det nästan som 

två motstående poler. Vilket är något som är ett motstånd till vårt strategiarbete. 
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Jag tycker inte att det är så, det är en sanning med modifikation. (Respondent 

B) 
 

Att producera mer malm leder inte alltid till större intäkter utan de beror på kvaliteten på 

metallhalterna i malmen. Båda respondenterna är inne på att målstrukturen inom 

organisationen kan förbättras genom att bryta ner målen till mindre delmål. 

Respondenterna förklarar att man har en förenklad målstruktur när de kommer till 

produktionsmålen men att målen inte är nedbrutet tillräckligt så att en stor del av 

arbetsstyrkan inte har några egna direkta mål. Respondent A utvecklar att målen skulle 

kunna brytas ner till en gruvbyggare till exempel: 

 
Vad ska han åstadkomma på ett år? Det borde kunna vara så här: I år ska vi 

bygga 22 fyllväggar och göra 22 fyllningar i Renströmsgruvan och vi ska se till 

att ventilation och media ska funka på det här sättet. (Respondent A) 

 

Vidare nämner respondent B  att: 

 
Problemet där är att vi inte har tillräckligt många och tillräckligt bra satta mål 

på avdelningsnivå. Och när de börjar sätta mål, börjar de inte sätta mål, utan de 

sätter en KPI. Och då börjar de följa KPI och efter någon månad har de glömt 

vad målet med att sätta KPI var. Då börjar de jaga KPI. och efter ett tag har de 

glömt varför de valde den här KPI och då slutar de följa KPI. (Respondent B) 

2.6.2 Risker 

―Kommunikation är alltid en utmaning.‖ (Respondent B) 

 

När principalen ska förmedla mål till agenter ute i verksamheten kan de uppstå risker i 

olika former. En utmaning är att kunna hantera informationsasymmetrin som uppstår vid 

kommunikation. Respondenterna förklarar att den geografiska spridningen mellan de 

olika gruvorna leder till att man inte alltid kan träffas öga mot öga vilket leder till att 

informationen kommuniceras på olika sätt. Respondent B förklarar att ett 

informationspaket tas fram varje månad och fördelar ut de till de olika 

avdelningscheferna.  

 
Vi förbereder det här materialet och ger vi det till avdelningscheferna som kan 

ge det vidare till sina sektionschefer som ska prata om hur bra de är på att väva 

in sina egna mål med sin egen sektions avdelnings prestation och uppföljning i 

förhållande till mål. (Respondent B) 
 

Men här menar respondent B att det faller på respektive avdelning att kommunicera den. 

På grund av att agenterna ute på varje arbetsplats inte har ekonomiutbildning så kan de 

uppstå problem med att tolka de ekonomiska rapporterna som förmedlas ut. Respondent 

A nämner att detta ibland leder till oklarheter hos cheferna, där chefer ibland måste ställa 

frågor som ‖hur ser min ekonomi ut?‖  Detta ska inte beh va vara en fr ga utan de ska 

vara glasklart men här uppstår en asymmetri i form av bristfällig förståelse för de 

ekonomiska rapporterna som förmedlas ut. En annan risk som finns är att agenter är 

opportunistiska och väljer sitt eget intresse framför organisationens bästa. Opportunism 

finns inom alla f retag ställs fr gan ―Optimerar folk sina arbetsdagar till vad som blir 

bäst för dem eller det som blir bäst för företaget?―  F r att hantera opportunism f rklarar 

respondent B att Boliden Mineral AB använder olika verktyg: 
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Det finns ju lite olika verktyg vi har för att få folk att agera i likhet med vad vi 

önskar. Monetär då, det finns en bonus utställd till samtliga medarbetare med 

vissa villkor utifrån våra övergripande målsättningar.  I år har vi ett villkor om 

att vi vill ha ett visst antal inrapporterade förbättringsförslag på säkerhets- och 

miljösidan för varje rapporterad avvikelse vi får. Lyckas vi med det, det vill säga 

är vi proaktiva i det så faller det ut lite bonus till dem. (Respondent B) 
 

Respondent A tror att samarbete mellan de olika gruvorna kan ha stor ekonomisk 

betydelse i framtiden, förklarardes att just nu optimerar de för sin egen gruva:     

 
Vi har en stark tro att samarbete över gränser kommer ha en stor ekonomisk 

betydelse för oss i framtiden och tyvärr kommer vi från en ganska hård kultur av 

att optimera vår egen sektion eller avdelning och sköta oss själva... det har varit 

framgångsrikt för oss med stark decentralisering men det vi behöver 

åstadkomma nu är ju starka synergieffekter mellan sektioner, mellan 

avdelningar och mellan arbetsplatser. (Respondent A) 

2.6.3 Riskreducering 

Utifrån de kvalitativa intervjuerna kunde vi uttyda några teman i hur gruvföretaget 

försöker reducera riskerna med informationsasymmetri och öka målöverensstämmelse. 

Det första riskreducerande medlet som företaget använder var internutbildningar som ska 

öka förståelsen för målen och minska informationsasymmetrin. Utbildningarna om 

styrningen har främst utförs på företaget genom workshops: 

 
De handlar lite om vad är det som påverkar lönsamhet? Vad innebär skillnaden 

mellan en kostnad och en utbetalning? Vad är en investering? Varför är det 

viktigt att en investering redovisas som en investering och inte bara en kostnad? 

Inte bara på ett rent fiskalt perspektiv utan för verksamhetsuppföljningsförmåga. 

Så den diskussionen hade vi då, de är väl egentligen den typen av utbildning 

som man kör. (Respondent B)   
 

Utifrån intervjun framkommer det att workshops träffarna hade varit värdefulla och att 

cheferna på avdelningsnivå hade börjat resonera i ekonomiska termer och förståelsen för 

ekonomi hade ökat. Men att träffarna inte varit lika effektiva längre ner i organisationen 

eftersom att varaktigheten i förståelsen hade varit kort, de menar att de går tillbaka till 

gamla vanor. För att skapa ett bättre informationsflöde och se till att de inte uppstår 

informationsasymmetri och att målöverensstämmelse upprätthålls använder företaget sig 

av månadsvis återkoppling. Respondenterna förklarar att man har månadsrapporteringen 

lokalt på varje gruva där en controller deltar, under mötena diskuteras uppföljning av 

målen. På grund av att gruvan är cyklisk förklarar respondenterna att tätare återkoppling 

blir svår att köra, menar de att veckoperspektiv inte blir representativt. De menar att  

återkoppling kräver tid och resurser blir kostnaden större än nyttan. Respondent A 

nämner:  

 
En gruva går lite upp och lite ned, så man behöver ha lite längre perspektiv för 

en vecka blir inte representativ. Det kan lätt bli konstigt om man kollar på en 

väldigt bra vecka och en väldigt dålig vecka. Det blir bättre om man tittar på en 

månad. (Respondent A) 
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De skulle dock vilja kunna kontrollera dagliga avvikelser mer. Respondent A nämner att 

den dagliga styrningen för att pulsa av verksamheten inte riktigt når ut lika ofta som de 

vill utan att den stannar ute på respektive gruva just nu. Respondent B är inne på samma 

spår: 

 
Meningen är att vi ska hamna i en situation, kunna pulsa kort intervall hela 

vägen upp till områdeschefen åtminstone 2-3 gånger per vecka men vi är inte 

riktigt framme där än, vi har inte riktigt rätat ut hur den ska fungera. 

(Respondent B) 
 

De har dagliga möten ute på varje avdelning där de följer upp på den dagliga styrningen 

men den flödar inte genom hela organisationen utan stannar på varje gruva. 

Respondenterna förklarar att varje avdelningen visar resultat om hur deras kollegor har 

presterat under förra skiftet, som visar vad det nya skiftlaget förväntas prestera under 

veckan. I övrigt ser respondenterna ett förbättringsområde; att bli bättre på att dela med 

sig av resurser och information horisontellt inom företaget.  

 

―Vi behöver dela kompetens med varandra och vi behöver dela resurser med varandra 

för att det här ska vara lyckat‖  (respondent A) 
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3. Teori 
I detta kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkterna för examensarbetet som berör 

ämnet målöverensstämmelse och informationsasymmetri utifrån principal-agent teorin. 

Vidare kommer en mer ingående beskrivning av gruvindustrin samt begrepp om risker 

och riskreducering att redogöras. Kapitlet avslutas med en beskrivning av vår hypotes-

modell. 

3.1 Principal-agent teorin 

Principal-agent teorin bygger på relationen mellan arbetsgivaren (principalen) och 

arbetstagaren (agenten) enligt Ross (1973). Vanligen är principalen ägaren men vi har här 

skjutit ner relationen till principal som ägarens representanter och som ytterst ansvarar för 

ekonomiska transaktioner. Valet av nedskjuten principal gjordes eftersom 

undersökningen fokuserar på den dagliga ekonomistyrningen inom organisationen.  

Relationen mellan agent och principalen benämns ofta som agentrelationen, där 

principalen genom ett kontrakt anlitar en agent för att utföra vissa uppdrag och att hållas 

som ansvarig för att målen som principalen har fördelat uppnås (Jensen & Meckling, 

1976). 

 

 

Figur 2:  Principal-agent teori 

Relationen mellan principalen och agenten kan driva egenintresse och självisk 

nyttomaximera utan hänsyn till den andra partens behov och på så vis skapa bristande 

målöverensstämmelser (Jensen & Meckling, 1976). Informationsasymmetri påverkar 

flödet mellan principalen och agenten vilket bidrar det till att principalen inte alltid har all 

nödvändig information för att kunna avgöra om agenten har utfört vad som har 

överenskommit i kontraktet mellan parterna (ibid.). Sådant kan skapa incitament problem 

eller ―moral hazard‖ där parterna inte agerar utifr n organisationens bästa (Ross, 1973)  

Målöverensstämmelse inom principal-agent teorin innebär att principalen och agentens 

egna mål överensstämmer med varandras och organisationens övergripande mål enligt 

Bouillon, Ferrier, Stuebs och West (2006).  Bouillon et al. (2006) kom fram till att det 

bästa sättet att uppnå målöverensstämmelse i principal-agent situationer är att skapa 

starkare incitament mellan parterna att acceptera företagets strategi. Egenintresset antas i 
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principal-agent teorin skilja sig mellan principalen och agenten (Jensen & Meckling, 

1976). Principalen kan därför kontrollera agentens beteende, genom att principalen kan 

övervaka agenten så ökar chansen att agenten agerar i samförstånd med principalens mål 

(Kirby & Davis, 1998). Denna kontroll bidrar till att agenten kan hållas ansvarig för att 

målen uppnås (ibid.). 

3.2 Målöverensstämmelse 

Locke och Latham (1990) förklarar att för att utforma mål inom en organisation behöver 

fem områden beaktas. Det första är att målen bör vara utmanande men även realistiska för 

agenten att uppnå. Det andra är att målen ska vara så specifika att förståelsen mellan 

principalen och agenten underlättas och att uppföljningen av prestationer i förhållande till 

målet utförs. Det tredje är att agenten måste tro att målen går att uppfylla. Det fjärde är att 

bryta ner långsiktiga mål till milstolpar för att skapa motivation för att uppnå det 

långsiktiga målen. Det femte området som bör beaktas är att agenten tror på sig själv, att 

de har förmåga att uppfylla målen. (Locke & Latham, 1990) 

 

Styrsystem som är designade för att uppnå högsta möjliga målöverensstämmelse ser till 

att alla personliga mål stämmer överens med organisationens mål (Cugueró-Escofet & 

Rosanas, 2013).   Författarna breddar också begreppet genom att dra gränsen till att det 

finns målöverensstämmelse i styrsystemet, så länge som det inte uppmuntrar individen att 

agera emot organisationens intressen (Anthony & Govindarajan, 2003). Cugueró-Escofet 

och Rosanas (2013) slutsats är att för att skapa målöverensstämmelse måste 

organisationen skapa rättvisa styrningssystem.   

 

Målen inom en organisation kan ta olika former, exempelvis som produktionsmål, 

finansiella mål (Anthony, 1988), icke- finansiella mål och säkerhetsmål (Malmi & 

Brown, 2008). För att skapa målöverensstämmelse finns de olika risker som behöver 

hanteras i form av opportunism (Pesämaa et al., 2018) och missanpassad information 

(Nückles, Winter, Wittwer, Herbert, & Hübner, 2006). Lundqvist (2015) definierar 

traditionell riskhantering som att identifiera, mäta och rapportera risker. För att lösa 

principal-agent problemen med risker i målöverensstämmelse anser Osipova (2014) att 

principalerna och agenterna ska ha workshops och formulera gemensamma mål för att få 

bättre målöverensstämmelse. Genom att ge mer tid till agenterna att förstå målen (Locke, 

1996), utföra internutbildning (Bassi,1994), och ge kontinuerlig återkoppling (Ashford & 

Cummings, 1983) kan de reducera riskerna vid målöverensstämmelse. 

3.2.1 Prestation 

“Det som mäts blir gjort” är ett gammalt uttryck som ofta används inom ekonomisk 

styrning (Kennerley & Neely, 2003). För att vara konkurrenskraftiga måste 

produktionsföretag prestera väl, och för att se till att företaget presterar väl så måste 

chefer se till att följa upp prestationerna. Det följs bäst med ett 

prestationsmätningsramverk (Muchiri, Pintelon, Gelders & Martin 2011) som leder till 

högre vinster och bättre aktiekurs (Kennerley & Neely, 2003). Prestationer kan mätas 

med hjälp av ett balanserat styrkort för att se de olika målen, både finansiella och icke 

finansiella mål och kunna mäta prestationen. Det är viktigt att begränsa antalet mål för att 

inte drunkna i data. (ibid.) 
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Mått i olika former används för att visualisera vad som organisationen anser vara viktigt 

för att uppfylla strategin som finns inom organisationen. Inom verksamhetsstyrning har 

prestationsmått varit en grundläggande teknik (Nilsson, Olve & Parment, 2010). 

Traditionellt har måtten varit till för ledningen i form av finansiella mått, men på senare 

år har icke-finansiella mått fått mer utrymme (Nilsson & Olve, 2013).   

För att bryta ner målen och mäta organisationens prestation använder företag nyckeltal 

(eng. KPI, Key Performance Indicators) (The KPI Working Group, 2000). När nyckeltal 

utformas bör följande faktorer tas hänsyn till (Chan & Chan, 2004): 

 Nyckeltal är generella indikatorer på prestationer som fokuserar på kritiska 

aspekter av produktion eller resultat 

 Endast ett begränsat, hanterbart antal nyckeltal kan upprätthållas för regelbunden 

användning. Att ha för många (och för komplexa) nyckeltal kan vara tids- och 

resurskrävande. 

 Den systematiska användningen av nyckeltal är avgörande eftersom värdet av 

nyckeltal nästan helt kommer från deras konsekventa användning över ett antal 

projekt. 

 Datainsamling måste göras så enkelt som möjligt. 

 För att prestationsmätning ska vara effektiv måste åtgärderna eller indikatorerna 

accepteras, förstås och ägas över hela organisationen. 

 Nyckeltal kommer att behöva utvecklas och det är troligt att en uppsättning 

nyckeltal kommer att bli föremål för förändring och förfining. 

 Grafiska demonstrationer av nyckeltal måste vara enkla i sin design, lätt att 

uppdatera och lättillgängliga. 

Med dessa faktorer i åtanke utvecklas en uppsättning nyckeltal, inklusive objektiva- och 

subjektiva indikatorer, för att mäta prestationer inom organisationen (Chan & Chan, 

2004). Den objektiva gruppen använder matematiska formulär för att beräkna respektive 

värden (ibid.). Chan och Chan (2004) förklarar att formlerna kommer att presenteras efter 

de detaljerade förklaringarna för varje nyckeltal, till exempel tid, kostnad, värde, säkerhet 

eller miljömässig prestanda. Den andra gruppen använder subjektiva åsikter och 

personliga bedömningar av intressenterna. Denna grupp innehåller kvalitet, funktionalitet 

och nivån för tillfredsställelse hos olika aktörer. (ibid.) 
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Figur 3: KPIs för projekt framgång 

Chan, A. P., & Chan, A. P. (2004). Key performance indicators for measuring 

construction success. Benchmarking: an international journal, 11(2), 203-221 

Otley (1999) trycker på att förbättrad prestation inte bara handlar om prestationsmätning 

och nyckeltal utan fokuserar istället mer på beteenden och processer inom organisationen 

vilket författaren kallar prestationsförvaltning (eng. performance management). Otley 

(1999) nämner att för att företag ska förbättra sin prestation ska de fokusera på fem 

huvudfrågor i deras prestationsförvaltning.  

1. Vilka är de viktigaste målen som är centrala för organisationens framtida 

framgång och hur utvärderar de sin prestation för varje av dessa mål?  

2. Vilka strategier och planer har organisationen antagit och vilka processer och 

aktiviteter kommer att behövas för att det ska kunna genomföras framgångsrikt 

samt hur kan resultatet av dessa aktiviteter mätas och bedömas?  

3. Hur hög prestanda behöver organisationen uppnå inom vart och ett av de områden 

som definieras i de tidigare frågorna, och hur går det att sätta lämpliga 

prestationsmål för dem?  

4. Vilka belöningar kommer chefer och andra anställda att få genom att uppnå dessa 

prestationsmål, alternativt vilka straff kommer de att drabbas av om de inte 

uppnår dem?  
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5. Vad är informationsflödet (feedback och feedforward) som är nödvändiga för att 

organisationen ska kunna lära av tidigare erfarenheter och att anpassa sitt 

nuvarande beteende mot bakgrund av den erfarenheten? 

3.2.2 Kontroll och ansvar 

Om asymmetrin påverkar hur agenten uppfattar målen, kan agenten känna att de inte har 

kontroll över vad principalen vill att agenten ska utföra. Denna asymmetri leder till att 

agenten inte känner sig ansvarig för att uppnå principalens mål. För att få en agent att 

agera mot principalens mål, så behöver agenten känna att de har kontroll att påverka 

utfallet för att nå målet (Locke, 1996). Kontroller är riktade mätningar inom 

organisationer för att se till att organisationens strategi (Bedford, Malmi & Sandelin, 

2016) och mål följs (Pesämaa, 2017). Mätningar och hur mått uppfattas är grunden för 

informationsasymmetri, därför är det viktigt med riktade kontroller inom organisationen. 

Genom att använda sig av olika kontrollsystem kan principalen se till att agenterna 

arbetar mot de uppsatta målen inom organisationen (Pesämaa, 2017). Dessa riktade 

kontroller används eftersom “Det som mäts blir gjort”. Enligt Morris, Allen, 

Schindehutte och Avila (2006) minskar sannolikheten för att nå de konkreta målen om 

riktade kontroller saknas. 

3.3 Risker 

Problem som uppstår med riskhantering i principal-agent situationer uppkommer i och 

med att agenter har olika mål och en annan syn på risk än vad principaler har samt 

faktorer som begränsad tillit, respekt, mätbarhet, informationsasymmetri, komplexitet och 

längden på relationen (Osipova, 2014). Det senare leder till att agenterna bara fokuserar 

på sin egen del av arbetet och försummar helheten och samarbetet inom organisationen 

(ibid.). I studien skriven av Gordon et al. (2019) behandlas risker som principal-agent 

teorin medför, de uppmärksammade informationsasymmetri som den främsta risken. 

Informationsasymmetri innebär att de finns en differens mellan principalens och agentens 

kännedom, vilket påverkar utfallet. Ett exempel som tas upp i artikeln är att problem 

uppstår direkt principalen anställer den agent de anser bäst lämpad för uppgiften. Trots att 

principalen vill anställa den agent som är bäst lämpad så saknar troligtvis principalen den 

information som skulle behövas för att göra den korrekta bedömningen. Detta kan leda 

till att företaget anställer en person som inte har rätt kompetens för att utföra uppgiften. 

(ibid.) 

Nedan har det framtagits en egen modell för att visa vad informationsasymmetri innebär. 

Asymmetri uppstår när ena parten vet mer än den andra. I det här arbetet benämns 

informationsasymmetri som skillnaden i vad principalen förmedlar och vad som agenten 

egentligen uppfattar. För att göra detta förståeligt så utgår examensarbetet från att: Det 

principalen förmedlar är den sanna informationen, denna information blir således =1.  

1-Agentens uppfattning= Asymmetri 

För att uppnå syftet med studien, så kommer risker som orsakar informationsasymmetri 

att undersökas. För att sedan undersöka hur företag kan arbeta för att minska asymmetrin 

som uppstår mellan principalen och agenten för att öka målöverensstämmelse inom 

organisationen. Några orsaker till att informationsasymmetri uppstår är att parterna agerar 
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opportunistiskt och vill maximera sin egennytta eller att det uppstår missanpassad 

information. 

3.3.1 Opportunism 

Opportunism är när en av parterna i principal-agent förhållandet utnyttjar situationen för 

sin egennytta genom att sätta sina egna mål först på bekostnad av den andra partens mål 

(Pesämaa et al., 2018). Opportunism kan leda till att parter inte håller vad de lovar, dolda 

kostnader, tomma löften och att ansvarsområden försummas samt att det leder till ökade 

kostnader och ökade informationsasymmetrier (ibid.). Opportunism kan leda till 

försämrade prestationer inom organisationen (Wang, Li, Ross, & Craighead, 2013). Det 

kan bero på att agenten nyttjar informationsasymmetrin för att dra ut på tiden och 

underpresterar, alternativt att agenten överproducerar för att gynna sig själv på 

organisationens bekostnad (Wathne & Heide, 2000). Pesämaa et al. (2018) menar att 

opportunistiskt beteende grundar sig i målkonflikter mellan de olika parterna. Wathne 

och Heide (2000) menar dock att opportunism inte helt ska elimineras utan istället skall 

tolereras till en viss grad på grund av att bevakningskostnader kan överstiga nyttan vid 

noll opportunism. 

3.3.2 Missanpassad information 

För att en principal ska kunna kommunicera information effektivt till en agent så måste 

principalen veta vad agenten har för kunskap om ämnet (Nickerson, 1999). Det kan vara 

svårt för principalen att förstå vad agenten vet om området, och principalens expertis kan 

faktiskt g ra det ännu sv rare, detta fenomen kallas f r ―expertens d da vinkel‖ (Nathan 

& Koedinger, 2000). Det grundar sig ofta i att principalen har för höga förväntningar på 

agenterna och att principaler är för insnöade på ämnet. Det senare betyder att principalen 

inte förstår att saker som är självklarheter för dem själva är komplext och otydligt för 

andra, vilket leder till att informationen blir missanpassad och inte förmedlas på ett 

förståeligt sätt (Nückles et al., 2006). Sådan komplex terminologi, given för principalen 

men obegriplig för agenten, kan exempelvis kanaliseras ut i ekonomiska rapporter. För att 

få bättre anpassad information måste principalen få information om agentens kunskap 

inom ämnet vilket kan göras genom att exempelvis mäta agentens kunskaper, för att 

sedan kunna anpassa språket till en nivå som agenten förstår bättre (Nückles et al., 2006). 

I stora organisationer kan specialisering ofta leda till att olika enheter utvecklar sina egna 

språk och termer som gör kommunikationen mer effektiv inom deras enhet, men det leder 

ofta till sämre förståelse mellan olika enheter (Tushman & Scanlan, 1981). Sveiby (1996) 

argumenterar att det är missanpassat att bara skicka ut data och information för att få ut 

sin meddelande och att det korrekta sättet att förmedla information på är genom möten 

och muntlig kommunikation. 

3.4 Riskreducering 

För att skapa en effektiv organisation är det kritiskt att skapa ett effektivt 

informationsflöde (Healy & Palepu, 2001). För att upprätthålla ett fungerande 

informationsflöde krävs kontinuerliga ledningsdiskussioner. Healy och Palepu (2001) 

benämner även den ―frivilliga kommunikationen‖ som uppst r genom ledningens 

engagemang inom organisationen. Här flödar informationen genom möten, prestationer 

och vardagliga samtal (ibid.). Ekonomistyrningen blir därför viktigt eftersom styrningen 

används som ett verktyg för att se till att organisationens mål uppfylls (Anthony, 
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1988).  Anthony (1988) definierar ekonomistyrning som processen ledningen använder 

sig av för att påverka anställda att implementera företagets strategi. 

 

Figur 4: Ekonomistyrningspaket 

Malmi, T. & Brown, D.A. (2008), Management control systems as a package, 

Management Accounting Research, ss. 287-300. 

Malmi och Brown (2008) modell går igenom de olika delarna av 

ekonomistyrningssystem. Figur 4 visar den formella kontrollen som utgörs av tre 

kategorier, belöning och kompensation (bonus), cybernetisk kontroll och planering 

(Malmi & Brown, 2008). Ett sätt att öka målöverensstämmelse mellan principalen och 

agenten är att använda sig av belöning och kompensationer (bonus) för att öka 

prestationer och motivationen hos agenten (Bonner & Sprinkle, 2002). Bonner och 

Sprinkle (2002) konstaterade att bonussystem i form av monetära medel fungerar bäst 

mot prestationsmål, vilket tyder på att organisationer ska öka prestationsmålen i linje med 

den monetära incitamenten för att öka motivationen hos arbetarna (ibid.). Bonnier och 

Sprinkle (2002) fann ett negativt samband mellan målets svårighet och bonussystemet, de 

menar att svårare mål har en motsatt effekt. Cybernetisk kontroll kan delas in i fyra delar, 

budget, finansiella mått, icke-finansiella mått samt hybrid mått (Malmi & Brown, 2008). 

Budget avser en planering för vad företaget förväntar sig prestera under en tidsperiod, 

utvärderingen sker genom att jämföra prestationen i förhållande till vad som har planerats 

i budgeten (ibid.). Finansiella mått avser en målsättning som organisationen är ute efter 

detta kan exempelvis vara avkastning på eget kapital (ibid.). Icke-finansiella mått mäter i 

sådant som de finansiella måtten inte kan mäta, exempelvis arbetsplatsolyckor (ibid.). 

Hybrid måtten blir således en kombination av de finansiella måtten och de icke-

finansiella måtten (ibid.), ett exempel på det är Kaplan och Norton (1996) balanserade 

styrkort. Planering består av långtidsplanering samt aktivitetsplanering, här behandlas det 

vilka mål och handlingar som organisationen vill arbeta med på kort och lång sikt (Malmi 

& Brown, 2008).  

För att denna typ av målstyrning ska fungera är det viktigt att utbyta information inom 

organisationen för att minska informationsasymmetrin mellan principalen och dess 

agenter. Det handlar om att kommunicera dubbelriktat, denna kommunikation kan ske 

exempelvis via interna utbildningar, återkoppling och möten (Nilsson et al., 2014). Öppen 

kommunikation anser Osipova (2014) är nyckeln till att minska informationsasymmetri 

som kan uppnås genom en gemensam databas, informella möten och teambuilding 

aktiviteter. Meningsfulla samarbeten, långsiktigt fokus och gemensamma inköp anser 

Osipova (2014) är nyckeln till ökad längd på relationen och minskad skillnad i syn på 

risk. Huang, Hung och Ho (2017) förklarar att informationsflödet kan röra sig vertikalt, 

horisontellt eller totalt. Vertikalt informationsflöde inom en organisation handlar om att 
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flödet rör sig vertikalt inom organisationen mellan chefer till underchefer. I det 

horisontella informationsflödet så flödar informationen horisontellt inom organisationen, 

det kan vara mellan liknande avdelningar inom organisationen. Medan de totala 

informationsflödet blir en kombination mellan vertikalt och horisontellt flöde. (ibid.)  

3.4.1 Tid 

För att skapa stark målöverensstämmelse måste det även finnas tidsbestämda mål, där det 

går att mäta hur lång tid det tar att avsluta målet, hur ofta målet eller aktiviteten utförs 

samt att det är bestämt vid vilken tidpunkt som målet ska vara uppfyllt (Bovend'Eerdt, 

Botell & Wade, 2009). Locke (1996) menar att traditionellt sett så sätts mål med 

tidsbegränsningar för att uppnå mål men att det finns en risk att agenter blir mindre 

effektiva om de har för hög tidspress om de arbetar med komplexa sysslor.  

3.4.2 Utbildning 

Internutbildning används främst för att utbilda agenter och öka deras kompetens och på så 

vis kunna öka företagets humankapital, men utbildning kan även användas för att 

förändra företagskulturen, anpassa sig till ny teknik, uppnå bättre säkerhetsstandard eller 

minska svinn i produktionen (Bassi, 1994). Vissa företag väljer dock att inte ha 

utbildningar, oftast för att de tycker att det är kostsamt, tar för mycket tid och att de inte 

har strukturen för att genomföra utbildningsprogrammet (ibid.). 

3.4.3 Återkoppling 

Återkoppling (eng. Feedback) är den information som anger hur väl individer möter olika 

mål (Ashford & Cummings, 1983). Principalen använder återkoppling för att 

kommunicera hur processen går till agenten (ibid.). Återkoppling kan innefatta både att 

exemplifiera lämpliga beteenden för att uppnå ett mål samt berätta hur väl en agent antar 

dessa beteenden (Herold & Greller, 1977). De positiva effekter som återkoppling medför 

individers prestationer har varit accepterat inom psykologin sedan 50-talet (Ashford & 

Cummings, 1983). I en studie skriven av Ammons (1956) blev slutsatsen att återkoppling 

ökar individers motivation och prestation. Återkoppling är en användbar och viktig resurs 

inom en organisation, för medarbetarna blir återkoppling en värdefull resurs under hela 

sin tjänstgöring inom organisationen (Ashford & Cummings, 1983). Greller och Herold 

(1975) förklarar att de finns två varianter av återkoppling, referentinformation och 

bedömningsinformation. Referentinformation är den återkoppling som agenten får för att 

veta vad som förväntas och krävs för att fungera framgångsrikt inom organisationen 

(ibid.). Medan återkoppling genom bedömningsinformation handlar om att ge 

återkoppling på att beteendet är i linje med vad organisationen står för (ibid.). Hattie och 

Timperley (2007) anser att återkoppling är viktigt för lärande men att olika sorters 

återkoppling är mer och mindre effektiva. Författarna delar in återkoppling i dels positiv 

och negativ återkoppling men också på fyra nivåer; första om uppgiften är gjord rätt eller 

fel, andra om just vad i processen som är rätt/fel, tredje om hur agenterna kan kontrollera 

att det blir rätt själv och fjärde mer om personlig beröm istället för att bara fokusera på 

uppgiften. Återkoppling måste besvara 3 frågor: Vad har gjorts, hur det går och vad är 

nästa steg för att bli bättre. (ibid.) 
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3.5 Hypoteser 

H1  Missanpassad information (A-C) ökar informationsasymmetri, på så vis minskar 

Målöverensstämmelse. A) Bristfällig information, B) Bristfällig förståelse, C) 

Bristfällig tid.   

H2  Opportunism ökar informationsasymmetri, på så vis minskar 

målöverensstämmelse. 

H3   Tid att förstå målen reducerar informationsasymmetri, på så vis ökar 

målöverensstämmelse. 

H4   Internutbildning reducerar informationsasymmetri, på så vis ökar 

målöverensstämmelse. 

H5  Återkoppling reducerar informationsasymmetri, på så vis ökar 

målöverensstämmelse.  

 

Figur 5: Hypotes målöverensstämmelse. 

Figur 5 demonstrerar hypotesen att målöverensstämmelse påverkas negativt av de olika 

formerna av missanpassad information och opportunism samt att målöverensstämmelse 

påverkas positivt av ökad tid för att förstå målen, mer internutbildning, mer återkoppling. 
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4. Metod 
Följande avsnitt beskriver examensarbetets tillvägagångssätt. Kapitlet innehåller en 

beskrivning av hur insamlingen av empirisk data har gått till. Vidare beskrivs hur det 

empiriska materialet har sammanställts och analyserats. Avsnittet avslutas med en 

presentation av examensarbetets reliabilitet och validitet..   

4.1 Metodologi 

Examensarbetet grundas på ett flerstudieansats (eng. Multifaceted research approach) 

utifrån Cavaye (1996) beskrivning. Materialet samlas först in kvalitativt med en mer 

induktiv och med en explorativ ansats för att skapa mer kännedom om gruvindustrin och 

om företaget och få en grund för begreppen till teorin och enkätfrågorna (ibid.). För att 

kunna genomföra Studie 2 behövdes kunskap om företaget och hur styrningen ser ut inom 

Boliden Mineral AB tas fram. Detta gjordes genom Studie 1 som användes för att öka 

kunskapen och generera frågor som sedan standardiserades och användes i Studie 2. Till 

Studie 2 används en mer deduktiv metod genom att utgå från teorin och använda 

kvantitativ insamlingsmetod för att mäta begreppen (ibid.). Det senare betyder att 

förståelse för informationsasymmetri först har teoretiserats för att sedan testa hur det 

påverkar ekonomistyrningen på Boliden Mineral AB. Tidigare forskning och 

vetenskapliga belägg ligger till grund för att kunna formulera frågor till intervjuerna och 

enkäterna. Att använda den deduktiva metod innebar att vi således utgick från tidigare 

teorier som sedan testas i praktiken med empirisk forskning för att kunna korroborera 

eller falsifiera teorierna. Examensarbete utgår från konstruktionismen eftersom arbetet 

handlar om informationsförmedling genom styrningen mellan de olika nivåerna inom 

företaget. Vi ser därmed inte kommunikationen som något som bara uppstår mellan 

individer utan utgår från att kommunikationen är en del av ett socialt konstruerat 

styrningssystem (David & Sutton, 2016). Genom flerstudieansatsen utg r arbetet fr n ett 

systemsynsätt användes en kombination av kvalitativa- (Studie 1) och kvantitativa 

metoder (Studie 2) f r att uppn  resultatet, blandade metoder används oftast av forskare 

som har ett systemsynsättet för att förstå helheten enligt Gammelgaard (2004). 

4.2 Litteraturstudie 

För att uppnå examensarbetets syfte har böcker och vetenskapliga artiklar använts. De 

databaserna som har använts vid inhämtningen av vetenskapliga artiklar till ämnet är 

Scopus, Business Source Premier, Luleå Tekniska Universitet bibliotekets sökmotor och 

Google Scholar. Där en mängd digitala journaler inom forskning är tillgängliga. De 

sökord som har använts är de följande: Information asymmetry, Communication, 

Implementing systems of control, Management Control System, Principal–agent, Goal 

congruence, Feedback, Risk Management, Opportunism, Performance management. 

Endast peer-reviewed artiklar har använts till teorikapitlet för att säkerställa 

trovärdigheten. Kurslitteratur samt böcker som hittats via Luleå Tekniska Universitets 

bibliotek om ämnet har använts. 
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4.3 Kvantitativ- enkäter 

Efter den kvalitativa undersökningen utfördes den kvantitativa undersökning som utgick 

delvis från teorin och delvis utifrån svaren från den kvalitativa undersökningen. 

Enkäterna utformades i Google forms och skickades ut till avdelningschefer, 

sektionschefer och arbetsledare för att se hur de uppfattade och förstod styrningen. 

Genom att använda blandade metoder syftar arbetet att få en bättre uppfattning och 

inblick i hur de olika parterna ser på styrningen och varför informationsasymmetri 

uppstår. Enkätfrågor (se bilaga 2) följde ett mönster med bakgrundsfrågor, frågor om 

målöverensstämmelse, risker som minskar målöverensstämmelse och riskreduceringar 

som ökar målöverensstämmelse. 

4.3.1 Urval 

Enkäterna skickades ut till 117 personer fördelade på Boliden Mineral ABs gruvor i 

Sverige. Urvalet gjordes utifrån strategiskt urval vilket innebär att urvalet görs utifrån 

kriterier som till exempel yrkesroll och utbildning (David & Sutton, 2011). 

Respondenterna kontaktades via mail utifrån en maillista som överlämnades av 

ekonomichefen. Kriterierna som användes var att respondenterna har ett ansvar inom 

Boliden Mineral AB i form av ett budgetansvar. Kriteriet används eftersom studien vill 

undersöka chefer/ledare högre upp inom organisationen för att se hur styrningen påverkas 

av informationsasymmetrin som kan uppstå. Här skiljer de sig hur långt ner i 

organisationen har fördelat ut ansvar inom de olika områdena, avdelningschefer och 

sektionschefer blev tillfrågade på alla gruvor och arbetsledare blev även tillfrågade på 

Bolidenområdet. 

4.4 Analysmetoder 

Examensarbetet använder en blandad metod och det blir viktigt att hitta två olika 

analysmetoder för att analysera de kvalitativa intervjuerna och de kvantitativa enkäterna. 

Hur analysen gick till för vardera framgår nedan i 4.4.1 och 4.4.2.   

4.4.1 Analysmetod intervju 

Utifrån det insamlade kvalitativa intervjumaterialet så analyseras det med hjälp av 

tematisk analys, vilket enligt Boyatzis (1998) innebär att teman löses ut ur det insamlade 

materialet snarare än att tvinga på teman på materialet. Tillvägagångssättet för den 

tematiska analysen utgick steg för steg från metoden som Braun och Clarke (2006) lägger 

fram. Analysen börjar med att bli mer bekant med materialet genom att transkribera 

intervjuerna och läsa igenom dem flera gånger. Sedan kodas datan från intervjuerna 

genom att dela in citat i olika kategorier. Det tredje steget är att söka teman i det kodade 

materialet genom att para ihop olika koder till bredare teman, detta gjordes genom att 

använda tematiska kartor. I det fjärde steget rensades och omarbetades teman som ansågs 

vara onödiga för arbetet eller som det inte fanns nog med belägg för. I det femte steget 

definierades och förfinades teman genom att fokusera på den grundläggande meningen så 

deras syfte kunde fångas och utan att bli för breda, så de olika temana kunde flätas ihop 

till en mer övergripande berättelse. Det sjätte och sista steget var att skriva analysen 

utifrån de genomarbetade temana och använda citat från intervjuerna för att påvisa deras 

relevans. David och Sutton (2016) nämner även att tematisk analys bidrar till en djupare 

förståelse och är mer detaljerad än kodade analyser. Tematisk analys ger oss således mest 
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insikt och förståelse för intervjuerna och kommer leda till mer information som kanske 

inte kan förutses på förhand. 

4.4.2 Analysmetod enkät 

Enkäten utformades med en femgradig likertskala där det mäts hur de uppfattade de olika 

målen och hur de tyckte att de olika faktorerna påverkar dem. Skalan gick exempelvis 

fr n ―mycket sv rt‖ till ―ganska sv rt‖ och ―ganska lätt‖ till ―mycket lätt‖  Det fanns även 

utrymme för att svara ―neutralt‖   

 

Utifrån svaren på enkäten användes statistikprogrammet IBM SPSS för att ta fram 

siffrorna och de statistiska modellerna som behövdes för att kunna göra den kvantitativa 

analysen. De modeller som togs fram var Cronbachs alfa som togs fram för att se till att 

det fanns god intern konsistens, det vill säga att de olika begreppen mäter rätt 

bakomliggande koncept. Gränsen för god intern konsistens låg vid 0,70 men vid 

undersökningar som involverar psykologi och har färre svarsalternativ är 0,50 acceptabel 

enligt Field (2009). Regressioner framtogs för att mäta samband mellan 

målöverensstämmelse och riskerna och riskreducering för att kunna se vilka faktorer som 

hade störst påverkan. Korrelationstabeller (samvariation) togs även fram för att se hur de 

olika faktorerna korrelerade med varandra för att hitta ytterligare intressanta samband. 

Och till sist togs även en Stepwise regression fram för att visa hur riskreducerande 

faktorer påverkar en situation som har risker med missanpassad information och 

opportunism som utgångspunkt. Även andra modeller och analyser gjordes men endast de 

mest intressanta och signifikanta bevarades och redovisas i arbetet.  

  

I flera av figurerna benämns signifikans som mäts i med p-värden, ett lågt p-värde under 

0.05 är signifikant och markeras ofta med en asterisk (*) (Nolan & Heinzen, 2007). p-

värden under 0.01 är väldigt signifikanta värden och markeras med två asterisker (**). 

Vid p-värdet 0.000 markeras det med tre asterisker (***) och är det mest signifikanta p-

värdet. Betavärde benämns också i resultat och analys kapitlen och är ett värde mellan -

1  till +1 som visar om det är ett positivt eller negativt samband mellan faktorer. (Nolan 

& Heinzen, 2007)  

4.5 Validitet och reliabilitet 

Vanligtvis används begrepp som trovärdighet och äkthet i kvalitativa studier men vissa 

författare rekommenderar att använda begreppen validitet och reliabilitet i både 

kvantitativa och kvalitativa studier. (LeCompte & Goetz, 1982; Kirk, Miller & Miller, 

1986). Bryman och Bell (2011) förklarar reliabilitet som att resultatet ska bli densamma 

om studien upprepas vid ett senare tillfälle, det vill säga att det mäts på rätt sätt. 

Reliabiliteten minskas dock vid användningen av personliga intervjuer på grund av olika 

respondenter har olika syn på vad styrningen innebär och hur väl den utförs vilket gör de 

svårare att upprepa undersökningen och få samma resultat. David och Sutton (2016) 

beskriver validitet som att informationen som samlats in verkligen mäter det som den 

avser att mäta, det vill säga att rätt sak mäts. Validiteten ökar vid användning av 

personliga intervjuer eftersom forskaren kan se till att subjektet besvarar den faktiska 

frågeställningen. Intervjuerna gjordes på företaget i respondenternas egna kontor vilket 

kan ha påverkat svaren, eftersom de kan ha varit mer eller mindre bekväma där än på en 

mer neutral plats. Genom enkäten får vi motsatta effekt där validiteten minskar eftersom 
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det inte kan säkerställas att den som svarar på enkäten förstår innebörden av frågorna. 

Reliabiliteten blir starkare eftersom den ökade mängden svar gör att enskilda åsikter får 

mindre påverkan på grund av att fler svar beaktas. Vi testade enkäten med 

ekonomichefen och två medarbetare på företaget innan vi skickade ut den till resterande 

för att se till att frågorna var relevanta, i syfte att öka validiteten på enkäten. Vi lämnade 

även ut våra mailadresser på enkäten så de svarande kunde ställa frågor till oss eller ge 

kritik till frågorna.   

 

Vi tror att genom användning av blandade metoder så får vi bättre reliabilitet och validitet 

än om vi endast hade använt en av metoderna eftersom den kvalitativa och kvantitativa 

metoderna stärker reliabiliteten  respektive validiteten. Validiteten stärks av 

trianguleringen som uppstår vid användning av flerstudieansats enligt Hammond (2005). 

För att stärka rapportens reliabilitet har intervjufrågorna och enkätfrågorna bifogats i 

bilagorna (se bilaga 1 och 2). Detta möjliggör för andra forskare och studenter att enklare 

upprepa detta arbete och uppnå samma eller liknande resultat. 
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5. Studie 2: Resultat och statistisk analys 

Följande avsnitt kommer examensarbetets resultat och statistiska analys utifrån den 

kvantitativa enkäterna som genomfördes i Studie 2 redogöras. 

5.1 Beskrivande statistik 

Enkäten skickades ut till totalt 117 personer på Boliden Mineral ABs olika gruvor, 77 

personer svarade (ca 66%) varav 76 svar (ca 65%) var användbara. Figur 6 visar hur 

många av respondenterna som har någon ekonomiutbildning. 

 

 

Figur 6: Eftergymnasial utbildning graf 

 

Bland de 76 svarande 14 personer att de hade eftergymnasial ekonomisk utbildning (ca 

18.4%) och resterande 62 personer svarade att de inte hade någon eftergymnasial 

utbildning inom ekonomi (ca 81.6%). Undersökningen visar att en relativt liten del av de 

tillfrågade agenterna har en eftergymnasial ekonomiutbildning, vilket kan försvåra 

förmedlandet av de ekonomiska målen. Detta framgår av figur 7 där agenterna upplever 

att kostnadsmålen är svårare att förstå än produktions- och säkerhetsmålen. 
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Figur 7: Förståelse för organisationens olika mål 

Figur 7 visar hur väl de frågade förstår organisationens olika mål. På produktions- och 

säkerhetsm l har flest svarat ―mycket lätt att f rst ‖ (2) med 53 respektive 52 svar  P  

kostnads- och milj m l var majoriteten av svaren ―ganska lätt att f rst ‖ (1) med 42 och 

38 svar. KPI och organisationens övergripande mål hade störst spridning men medianen 

l g även där p  svaret ―ganska lätt att f rst ‖ (1)   PI hade dock 13 svar p  ―ganska sv rt 

att f rst ‖ (-1) och stod ut överlägset som mest representerad på den negativa sidan av 

skalan.   

 

Tabell 1: Cronbach's Alpha 

Faktor Cronbachs alfa (a) 

Målöverensstämmelse  0.79 

Kontroll/ansvar att påverka utfallet  0.82 

Hur viktiga de anser att målen är  0.53 

Personliga mål motarbetas av organisationens mål 0.87 

Missanpassad information bristfällig information  0.79 

Missanpassad information bristfällig förståelse  0.82 

Missanpassad information bristfällig tid  0.85 

Opportunism  0.93 

Tillräckligt med tid att förstå målen  0.89 

Internutbildning  0.88 

Återkoppling  0.90 

Bonussystem  0.94 

Påverka utformandet av målen  0.79 

  a > 0.70 
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Utifrån tabell 1 visar de olika Cronbachs alfa värdena för de olika faktorerna. Cronbachs 

alfa mäter den interna konsistensen vilket innebär att de mäter samma bakomliggande 

koncept, om flera faktorer mäter samma koncept ökar Cronbachs alfa. Gränsen för 

signifikant Cronbachs alfa ligger vid 0.70 men frågor som berör psykologi kan 0.50 anses 

acceptabelt. Vilket leder till att endast hur viktiga de anser att målen är under starkt 

gränsvärdet detta kan förklaras av området som frågan berör och antalet svarsalternativ, 

det ligger dock över acceptabel nivå. Övriga faktorer har över 0.70 och bör därmed ha bra 

intern konsistens.   

5.2 Regression målöverensstämmelse 

I tabell 2 och 3 redovisas regressionsanalysen där vi har testat enkätfrågorna mot 

den  beroende faktorer målöverensstämmelse. Genom analysen kunde vi fastställa vilka 

faktorer som har negativt betavärde, dessa klassas som risker (se tabell 2). Ett negativt 

betavärde förklarar att faktorer som testat påverkar målöverensstämmelse negativt, för att 

de ska vara signifikant krävs ett p-värde under 0.05. De faktorer med ett positivt 

betavärde påverkar målöverensstämmelse positivt, dessa kan klassas som riskreducerande 

faktorer (se tabell 3). 

Tabell 2: Risker 

Beroende faktor: Målöverensstämmelse R2 Beta 
P-värde (eng. 

significance) 

Missanpassad information, bristfällig information 0.113 -0.336 0.003 

Missanpassad information, bristfällig förståelse 0.255 -0.505 0.000 

Missanpassad information, bristfällig tid 0.062 -0.249 0.030 

Opportunism 0.075 -0.274 0.016 

Personliga mål motarbetas av organisationens mål 0.173 -0.416 0.000 

 

Utifrån tabell 2 kan det läsas ut av betavärdet och p-värdet att samtliga riskfaktorer 

inverkade negativt på målöverensstämmelse och hade signifikanta p-värden. Ett högt 

negativt betavärde visar att faktorn kraftigt påverkar målöverensstämmelse. Här ser vi att 

missanpassad information bristfällig förståelse har störst negativ påverkan på 

målöverensstämmelse (Beta -0.505). 

Tabell 3: Riskreducering 

Beroende faktor: Målöverensstämmelse R2 Beta 
P-värde (eng. 

significance) 

Tillräckligt med tid för att förstå målen 0.169 0.411 0.000 

Internutbildning 0.274 0.524 0.000 

Återkoppling 0.206 0.454 0.000 

Bonussystem 0.016 0.125 0.281 

Påverka utformandet av målen 0.019 0.137 0.238 

Hur viktiga de anser att målen är 0.233 0.482 0.000 
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I tabell 3 riskreducering visar det även hur hypoteserna om internutbildning, återkoppling 

och tillräckligt med tid skulle påverka målöverensstämmelse stämmer överens med 

datainsamlingen  Betavärdet f r ―bonussystem‖ och ―p verkan att utforma m len‖ är 

dock ganska låga och deras signifikans var låg (högt p-värde) (0.281 respektive 0.238). I 

enkäten frågade vi agenterna hur viktiga de ansåg att målen var kunde vi se att om 

agenten själva ansåg att målen var viktiga så ökade målöverensstämmelse (0.482). Denna 

faktor visade sig vara väldigt betydelsefull för att öka målöverensstämmelse mellan 

principalen och agenten. Utifrån regressionsanalysen kunde vi tyda att internutbildningen 

har störst påverkan på målöverensstämmelse med ett positivt betavärde på 0.524. 

5.3 Korrelation 

I korrelationsanalysen registrerades ett flertal signifikanta samband. För att avgöra om en 

faktor skall anses vara intressant undersöks huvudsakligen korrelationskoefficienten, och 

om hurvida den ska betraktas som statistiskt signifikant eller inte utifr n att bed ms 

utifr n dess p-värde  Ett numeriskt l gt p-värde antyder p  ett statistiskt signifikant 

samband, det vill säga att det inte är bara är slumpmässiga siffror   ärden som är 

markerade med en asterisk i korrelationstabellen är signifikanta och värden med två 

asterisker är mycket signifikanta. I tabell 4 visas en sammanställning av hur de olika 

faktorerna p verkar m l verenstämmelse  Beteckning  ean st r f r medelvärdet av alla 

svar p  fr gan och standardavvikelse har f rkortas StDev (eng. Standard deviation). 

Siffrorna i x-axeln representerar faktorer i y-axeln som har motsvarande siffra inom 

parentes. 

Tabell 4: Korrelationstabell 

 
 

Utifrån tabell 4: korrelationstabell  kan det utläsas att alla faktorer samverkar och 

signifikans är generellt hög. I tabellen kan det utläsas att tid att förstå målen och 

internutbildning  har ett starkt positivt samband (.74**). Återkoppling och 

internutbildning har också ett starkt positivt signifikant samband (.80**). Tid att förstå 

målen och återkoppling har också ett starkt positivt signifikant samband (.73**). Dessa 

samband visar att tid att förstå, internutbildning och återkoppling har en stark samverkan 

mellan varandra.  

 

Bland riskerna ser vi att missanpassad information bristfällig information och 

missanpassad information bristfällig förståelse har ett starkt positivt samband (.52**). 

Missanpassad information bristfällig förståelse och missanpassad information bristfällig 
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tid har också ett starkt positivt signifikant samband (.55**). Missanpassad information 

bristfällig information och  missanpassad information bristfällig tid har också ett starkt 

positivt signifikant samband (.56**). Sambanden visar att de olika missanpassade 

informationerna samverkar med varandra. Opportunism har ett starkt samband med att 

ens personliga mål motarbetas av organisationens mål (.45**). 

 

Utifrån tabellen kan vi se att missanpassad information bristfällig information reduceras 

genom tillräckligt med tid (-.67**), internutbildning (-.56**), återkoppling (-.61**) och 

hur viktiga målen agenten anser att målen är (-.27*). Missanpassad information bristfällig 

förståelse reduceras genom tillräckligt med tid (-.55**), internutbildning (-.54**), 

återkoppling (-.57**) och hur viktiga målen agenten anser att målen är (-.31**). 

Missanpassad information bristfällig tid reduceras genom tillräckligt med tid (-.51**), 

internutbildning (-.52**), och återkoppling (-.55**). Opportunism reduceras genom 

internutbildning (-.29*) och återkoppling (-.40** ).  

5.4 Stepwise regression 

Tabell 5 är en stepwise regression som visar hur betavärdet och signifikansen påverkas 

när det läggs till en ytterligare faktor i ekvationen. I modell 1 börjar den med de fyra 

negativa faktorerna missanpassad information genom bristfällig information, bristfällig 

förståelse, bristfällig tid att lära sig och opportunism. Sedan i modell 2-4 kan det 

observeras hur faktorerna internutbildning, hur viktig de anser att målen är och 

återkoppling påverkar situationen steg för steg genom att se hur betavärdet ökar eller 

minskar. Även andra stepwise regressioner har utförts med andra faktorer som tid och 

bonus men de hade inte lika signifikant effekt för att reducera riskerna. 

Tabell 5: Stepwise 

 
 

Utifrån Stepwise tabellen kan det läsas ut bristfällig informations negativa effekt på 

målöverensstämmelse (Beta -0.107) som minskas när internutbildning implementeras 

(Beta -0.001) och den effekten ökar ytterligare när de anser att målen är viktiga (Beta 

0,042). Bristfällig förståelse (Beta -0.450) får samma effekt som bristfällig information 

när internutbildning (Beta -0.360) och att målen anses vara viktiga läggs till (Beta -

0.286). Opportunismens negativa betavärde (Beta -0,146) blir även där reducerat vid 
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implementering av internutbildning (Beta -0.085) och att de anser målen är viktiga (Beta 

-0.051). 

5.5 Sammanfattning 

Datan som samlades in visade på att samtliga hypoteser (H1-H5) kan bekräftas med 

negativa betavärden för riskerna och positiva värden för risk reduceringar. (se figur 8). 

Genom korrelationstabell (se tabell 4) kunde vi också se att riskerna samverka med 

varandra. Där de olika formerna av missanpassad information hade starka 

samband  mellan varandra. Vi såg även att de olika faktorerna för riskreducering har 

starka samband mellan varandra vilket tyder på att de samverkar mellan varandra. De 

starkaste sambandet var mellan internutbildning och återkoppling.  

 

Figur 8: Resultat hypotesfigur 
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6. Analys 
Detta avsnitt presenteras en analys gällande de viktigaste resultaten och en diskussion 

redogörs kring resultatet i förhållande till tidigare forskning i arbetet. Analysen är 

baserad på datan som samlats in genom de kvalitativa intervjuerna i Studie 1 och 

enkäten från Studie 2. 

Generellt handlar mål om att koncentrera ambitioner i en viss riktning (Anthony & 

Govindarajan, 2003). Varje sådan koncentration av ambitioner är förenade med 

förutsättningar där det även kan finns risker. Felaktig information (Nückles et al., 2006) 

eller mer eller mindre systematiska fel kan styra ambitioner i fel riktning (Cugueró-

Escofet & Rosanas, 2013). I stora företag med många olika intressen, ambitioner och 

aktiviteter blir även målen koncentrationer av ett särskilt intresse (Anthony & 

Govindarajan, 2003). Till exempel kan en person med högt ansvar för säkerhet rikta 

större intresse till säkerhetsmål och endast i en liten utsträckning ägna sig åt andra mål. 

På samma sätt kan en ledare med ett övergripande ansvar missa väsentliga detaljer i ett 

specifikt mål till förmån för det övergripande bilden. Att arbeta mot mål är därför även en 

pedagogisk utmaning att lyckas kommunicera delar och helheter. När dessa inte matchas 

kan målöverensstämmelse reduceras. Genom flerstudieansats via Studie 1 och Studie 2 

har de olika studierna kompletterat varandra för att skapa en helhetsbild (Hammond, 

2005) av problemen som uppstår i samband med styrningen. 

 

Den här uppsatsen har initialt ställt kända risker var för sig mot målöverensstämmelse för 

att visa att dessa är skilda från varandra med hjälp av ett negativt samband. Det 

sambandet var tydligt. Likaså ställdes kända riskreducerande faktorer såsom utbildning 

och feedback mot målöverensstämmelse i kombination med medvetenhet, insikten om att 

målen är viktiga, för att visa på ett positivt samband. Även detta kunde verifieras. Till slut 

kombinerades dessa i en stegvis modell som visar att vissa riskreducerande effekter 

påverkar risker på ett sätt som reducerar den. Vi tror att detta arbetssätt att identifiera 

risker och kombinera dessa med riskreducerare kan öka precision i styrning av komplexa 

processer med flera mål. Den här analysen visar i detalj hur vi når dessa slutsatser. 

6.1 Målöverensstämmelse 

Målen inom ett företag kan ta olika former, såsom produktionsmål, finansiella mål 

(Anthony, 1988), icke- finansiella mål och säkerhetsmål (Malmi & Brown, 2008). Båda 

respondenterna förklarar att Boliden är en organisation där produktions-och 

säkerhetsmålen är väl förankrade inom organisationen. En stor del av gruvindustrin 

handlar om att utvinna metaller ur jorden (Wise & Spear, 2000) och produktionsmålen 

blir därför konkreta. Det handlar om att bryta malm. Men båda respondenterna förklarar 

att malm inte betyder intäkter, utan de är metallhalterna i malmen som leder till 

intäkterna. Att bryta malm är även förenat med gruvbolag som Boliden Mineral AB 

lägger ner mycket arbete med säkerhetsmål. Respondenterna förklarar att de har en vision 

med noll olyckor men att de sker olyckor i gruvorna. Genom den kvantitativa 
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undersökningen kunde vi se att produktionsmålen och säkerhetsmålen var väl förankrade 

inom organisationen samtidigt som de andra målen uppfattas svårare för agenterna att 

förstå. Detta ligger i linje med vad respondenterna i Studie 1 förväntade. 

 

 
 

Boliden Mineral AB jobbar även med olika kostnadsmål och miljömål för att uppnå 

organisationens strategi. Men respondent B förklarar att kostnadsmålen i form av deras 

budget kommer i bakgrunden av att producera malm inom området. Respondent B menar 

att:  

 
Om man står och väljer mellan ska vi hålla vår kostnadsbudget eller ska vi 

producera malm, det är nästan så man säger: ska jag fokusera på kostnader 

eller ska jag fokusera på att producera, och man ser det nästan som två 

motstående poler. Vilket är något som är ett motstånd till vårt strategiarbete. 

Jag tycker inte att det är så, det är en sanning med modifikation. (Respondent B) 
 

Enligt Locke och Latham (1990) måste fem områden beaktas när mål utformas för att 

skapa målöverensstämmelse. Utifrån intervjuerna ser vi att kostnadsmålen inom Boliden 

Mineral AB motarbetas av produktionsmålen. Här väljer agenterna att agera mot 

produktionsmålen på bekostnad av kostnadsmålen. Detta kan förklaras genom att 

principalen och agenten inte har samma syn på målen och förståelsen mellan parterna 

skiljer sig och en informationsasymmetri uppstår (Locke & Latham, 1990).  

 

Respondenterna förklarar att målen är dåligt nedbrutna, vilket leder till att en stor del av 

arbetsstyrkan inte har några egna mål. Men att olika avdelningarna arbetat med 

prestationsmått som nyckeltal (eng. KPI). Enligt Nilsson et al. (2010) är prestationsmått 

en grundläggande teknik för verksamhetsstyrningen inom en organisation. Enligt Locke 

(1996) så krävs det att agenterna känner att de har kontroll och kan påverka utfallet för att 

de ska kunna finnas målöverensstämmelse mellan principalen och agenten. 

Respondenterna förklarar att agenterna känner sig ansvariga för att uppnå 

produktionsmålen samt nyckeltalen (KPI) som är kopplade till bonussystemet. De här 

året är bonusen kopplad till förbättringsarbeten, säkerhetsmål och miljöavvikelser.  
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6.2 Risker 

Osipova (2014) förklarar att en risk med att skapa målöverensstämmelse är att 

principalen och agenten har olika syn på vad målen ska vara och därför blir 

kommunikationen avgörande för att få agenten att agera i enighet med organisationen. 

Respondenterna på Boliden Mineral AB förklarar att informationsspridningen och 

kommunikationen alltid är en utmaning. Speciellt när det finns en skillnad mellan 

principalen och agentens kännedom, denna asymmetri påverkar utfallet av målen. Detta 

får stöd av undersökningen som Gordon et al. (2019) skrev om prestationsbaserade 

kontrakt inom den amerikanska kustbevakningen.     

Nickerson (1999) förklarar att för att kunna kommunicera effektivt behöver principalen 

veta vad agenten har för kunskap om ämnet. En av respondenterna på Boliden Mineral 

AB förklarar att inte alla agenter förstår de ekonomiska rapporterna som förmedlas ut 

inom organisationen utan ställer fr gan ―hur ser min ekonomi ut?‖ Här kan principalens 

expertis göra de svårare. Nathan och Koedinger (2000) kallar detta f r ―expertens d da 

vinkel‖, vilket leder till att principalen är insnöad i ämnet blir vissa saker självklara för 

dem själva medan de kan vara otydligt och svårt för agenten, här skapas en missanpassad 

information. Utifrån den kvantitativa undersökningen som gjordes kan det läsas ut att 

missanpassad information påverkar målöverensstämmelse negativt. Vi såg ett starkt 

negativt samband. Om agenten uppfattar informationen bristfällig, svår att förstå eller om 

informationen kommer sent, så kommer målöverensstämmelse att minska mellan 

principalen och agenten. Detta stödjer hypotes H1: Missanpassad information (A-C) ökar 

informationsasymmetrin och på så vis minskar målöverensstämmelse. Undersökningen 

visar att bristfällig förståelse för agenten har störst negativ påverkan på 

målöverensstämmelse. Detta kan förklaras genom Tushman och Scanlan (1981) att 

specialiseringen kan leda till att man utvecklar ett eget språk inom sin egen avdelning 

vilket leder till att kommunikationen inom avdelningen blir effektiv men att det leder till 

sämre förståelse mellan olika avdelningar. På grund av att ekonomi är ett eget ―spr k‖ 

som inte alla agenter förstår blir detta en risk. 

Om en av parterna i förhållandet mellan principal-agent utnyttjar situationen för sin 

egennytta genom att sätta sina personliga mål främst på bekostnad av den andra partens 

mål finns opportunism (Pesämaa et al., 2018). För att hantera detta använder Boliden 

Mineral AB sig av olika verktyg för att få de anställda att agera i likhet med 

organisationen. Bonussystemet de använder sig av är ett exempel där de menar att, om 

Boliden Mineral AB är proaktiva i att inrapportera olika förbättringsförslag på säkerhets-

och miljösidan så infaller en liten bonus till de anställda. Bonner och Sprinkle (2002) 

menar att bonussystem är en typ av riskreducering för att skapa målöverensstämmelse. 

Genom den kvantitativa undersökningen upptäcktes det att opportunism är en faktor som 

påverkar målöverensstämmelse negativt. Om agenten upplever att de stöter på 

missvisande information (avsiktligt eller oavsiktligt) kommer de påverka 

målöverensstämmelse negativt mellan principalen och agenten. Det finns alltså ett 

negativt samband mellan opportunism och målöverensstämmelse. Detta stödjer hypotes 

H2 : Opportunism ökar informationsasymmetri, på så vis minskar målöverensstämmelse. 

Wathne och Heide (2000) förklarar dock att opportunism inom en organisation ska 

tolereras till en viss grad eftersom bevakningskostnaderna kan överstiga nyttan när noll 

opportunism ska uppnås.  
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6.3 Riskreducering 

Bovend'Eerdt et al. (2009) menar att det krävs tidsbestämda mål för att skapa stark 

målöverensstämmelse. Boliden Mineral AB förklarar att de har olika perspektiv för olika 

nivåer inom organisationen. När de arbetar i olika skiftlag så har de ett veckoperspektiv 

på medarbetarnivå, för arbetsledare har de mer av ett månadsperspektiv och för 

sektionscheferna har mer ett halvårs- till tolvmånadersperspektiv. Locke (1996) menar att 

om det finns för stor tidspress på agenterna att uppnå målen riskeras effektiviteten. Den 

kvantitativa undersökningen visar att om agenten upplever att de får tillräckligt med tid 

att förstå målen så ökar målöverensstämmelse. Tillräckligt med tid att förstå målen visar 

ett positivt samband för att öka målöverensstämmelse. Detta stödjer hypotes H3:  Tid att 

förstå målen reducerar informationsasymmetri, på så vis ökar målöverensstämmelse. På 

grund av att mål behöver vara tidsbestämda för att skapa målöverensstämmelse enligt 

Bovend'Eerdt et al. (2009), blir det viktigt att agenten upplever att de får tillräckligt med 

tid för att förstå målen (Locke, 1996). 

Boliden Mineral AB förklarar att de har gjort vissa internutbildningar för chefer men att 

mer utbildningar är inplanerade. Dels förklarar en av respondenterna att de har haft en 

workshop för att öka kunskapen om ekonomi bland cheferna. Bassi (1994) förklarar att 

internutbildningen används för att utbilda sina agenter och öka deras kompetens och på så 

vis kunna öka företagets humankapital. Bolidens utbildning hade varit väldigt värdefullt 

på avdelningschef nivå där cheferna hade börjat förstå ekonomi bättre och lärt sig 

resonera i ekonomiska termer. Respondenterna på Boliden Mineral AB förklarar att 

liknande utbildningar på lägre nivå inte riktigt når fram eftersom varaktigheten är kort. 

Osipova (2014) menar att ett sätt att hantera risker mellan principal-agent är att 

genomföra workshops för att formulera gemensamma mål. Dessa utbildningar visar sig 

vara en viktig faktor för att öka målöverensstämmelse. Genom den kvantitativa 

undersökningen visade det sig att agenter som upplever att de får tillräckligt med 

internutbildningar också hade högre målöverensstämmelse. Analysen visade ett starkt 

positivt samband mellan internutbildning och målöverensstämmelse. Detta stödjer 

hypotes H4 : Internutbildning reducerar informationsasymmetri, på så vis ökar 

målöverensstämmelse. Internutbildningar används för att öka kunskap hos agenten enligt 

Bassi (1994), så ger internutbildningar kompetens till agenten att kunna förstå målen på 

ett bättre sätt.  

Gruvindustrin är cyklisk med perioder med hög- och sedan låg efterfrågan på produkten 

(Chaykowski, 2002). Boliden Mineral AB förklarar att de behöver ett lite längre 

perspektiv för att ge återkoppling på vissa delar. Respondent A förklarar att det blir 

konstigt om de tittar vecka mot vecka därför sker återkopplingen månadsvis. Men 

respondenterna förklarar också att varje avdelning kör tätare avstämningar, där de tittar 

på sin egen avdelning. Ashford och Cummings (1983) förklarar återkoppling som 

informationen som anger hur väl individer möter olika mål. För medarbetarna blir 

återkoppling en värdefull resurs under hela sin tjänstgöring inom organisationen (ibid.). 

Boliden Mineral AB förklarar också att sektionschefer för olika gruvor träffas i olika 

underhåll- och gruvkommittéer för att dela kompetensen mellan varandra. Utifrån den 

kvantitativa undersökningen kan vi se att återkoppling till agenterna har en positiv 

påverkan på målöverensstämmelse. Återkoppling till agenter visar ett starkt positivt 

samband med målöverensstämmelse. Detta stödjer hypotes H5: Återkoppling reducerar 

informationsasymmetri, på så vis ökar målöverensstämmelse. Återkoppling används 
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främst av principalen för att ge återkoppling till agenten om hur väl agenten arbetar mot 

målen enligt Ashford och Cummings (1983).  

6.4 Diskussion 

 
Efter att vi hade testat de olika hypoteserna och kunde vi bekräfta alla hypoteser, gjorde 

vi en korrelationstabell (se tabell 4). Där  kunde vi se att riskerna samverkade med 

varandra och även att de olika verktygen för riskreducering hade en stark samverkan 

mellan varandra. Den starkaste samverkan var mellan de riskreducerande faktorerna 

internutbildning och återkoppling (.80**). När vi sedan testade olika Stepwise-modeller 

(se tabell 5) för att reducera riskerna såg vi att de som gav störst effekt var att agenten får 

tillräckligt med internutbildning och att agenten själv upplever att målen är viktiga. I 

modellen testade vi i modell 1 riskerna mot målöverensstämmelse, i modell 2 sattes 

internutbildning in, i modell 3 tillades hur viktiga agenten tycker att målen är och i 

modell 4 lades återkoppling in. Där kan vi se att genom att lägga in riskreducerande 

faktorerna internutbildning, hur viktiga agenten upplever att målen är och återkoppling in 

i modellen lyckas det vända agentens uppfattning av bristfällig information samt agentens 

uppfattning att informationen kommer i tid. Internutbildning visade sig vara den faktor 

som reducerar riskerna störst, detta kan styrkas genom tidigare studier på grund av att 

internutbildningar används för att öka kunskapen/kompetensen hos agenten enligt (Bassi, 

1994). En annan faktor som visade sig ha stor påverkan på riskerna var att agenten själva 

anser att målen är viktiga. Det är viktigt att agenten själv måste tro att målen går att 

uppfylla enligt Locke och Latham (1990). Här blir det viktigt för principalen att se till att 

agenten blir medvetna av vikten för de olika målen, vad leder målen till och varför målen 

är viktiga. Locke och Latham (1990) förklarar att de är viktigt att målen är specifika så att 

förståelsen mellan principalen och agenten underlättas. Risken i form av bristfällig 

förståelse visade sig vara den största riskfaktorn. Genom att använda sig av 

internutbildning och av att agenten själva upplever att målen är viktiga kan man reducera 

risken. Men modell 4 visar att när återkoppling kommer in ökar risken igen. Detta kan 

bero på den starka korrelationen som tabell 4 visar mellan internutbildning och 

återkoppling. Här är internutbildningen så stark att effekten av återkoppling försvinner. 

Det kan även tolkas som att om agenten redan från början har svårt att förstå innebörden 

av målen har återkoppling ingen effekt. 
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7.Slutsatser  
Följande kapitel besvaras examensarbetets forskningsfråga som följs av en presentation 

av examensarbetets bidrag och studiens praktiska implikationer. Därefter sker en 

avslutande diskussion om ämnet. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning. 

7.1 Svar på studiens forskningsfråga 

Gruvindustrin är en cyklisk industri som påverkas av perioder med hög och låg 

efterfrågan på deras produkter. Därför lägger företagen stor vikt på att ta fram mål som 

ligger i linje med organisationens strategi. En stor del av industrin handlar om att 

extrahera metaller ur marken så lägger de stor vikt på produktions-, säkerhets-,  kostnads- 

och miljömål. Examensarbetet belyser risker som uppstår i samband med 

ekonomistyrningen där informationsasymmetri kan uppstå mellan principalen och 

agenten. Examensarbetet resultat visar att missanpassad information i form av bristfällig 

information, bristfällig förståelse och bristfällig tid är de största riskfaktorerna. Resultatet 

uppfylldes genom en flerstudieansats enligt upplägget från Sutton och Rafaeli (1988). 

Studie 1 genomförde intervjuer med beslutshavare för att förstå hur man arbetar med 

styrningen inom företaget. För att sedan ta fram hypoteser till Studie 2 och testa dem mot 

agenter inom samma företag. Genom trianguleringen har de olika metoderna stärkt 

varandra och bidragit med en helhetsförståelse. Hypoteserna som togs i examensarbetet 

var två risker samt tre olika riskreduceringar. 

 

Genom att uppnå syftet med studien har vi skapat en ökad förståelse för hur 

informationsasymmetri uppstår genom riskerna och reduceras genom att använda sig av 

riskreduceringar. Den svåraste risken att hantera visar sig vara missanpassad information 

och mer specifikt bristfällig förståelse hos agenten. Här lyckas vi inte eliminera risken 

helt genom de olika verktygen, men att den negativa påverkan reduceras genom 

internutbildning och om agenten själv anser att målen är viktiga. Om agenten själv anser 

att målen är viktiga var ingen hypotes i början men utifrån analysen så kunde vi se att 

denna faktor hade stor påverkan på målöverensstämmelse. De visade sig vara viktigt att 

agenterna blir medvetna om vad målen har för betydelse för att kunna minska asymmetrin 

mellan principalen och agenten.  

7.2 Studiens bidrag 

Examensarbetets bidrag visar på hur risker kan reduceras genom att arbeta med 

internutbildningar för att skapa förståelse hos agenter samt att arbeta med att få agenten 

att själv anse att målen är viktiga. Studien visar att återkoppling har en positiv påverkan 

på målöverensstämmelse men att effekten minskas av de kraftigare faktorer som 

internutbildning och att agenten anser att målen är viktiga. Genom att arbeta med dessa 

ökar målöverenstämmelsen och informationsasymmetrin minskar mellan principalen och 

agenten. 
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7.3 Avslutande diskussion 

Informationsasymmetri är ett aktuellt ämne med Swedbanks avslöjande nyligen, och 

media upplyser extern asymmetri flitigt. Men det här examensarbetet har fokuserat på 

intern asymmetri inom Boliden Mineral AB via en flerstudieansats. I Studie 1 var 

respondenterna öppna och ville prata om hur man arbetade för att skapa 

m l verensstämmelse inom deras f retag men de nämner ocks  att ―Vi är väl då lite 

dåliga på målstyrning‖ (Respondent  )  I Studie 2 skickades enkäter ut till agenter där 

man fick vara anonyma för att ta reda på hur riskerna och faktorerna för att reducera 

riskerna påverkade målöverensstämmelse.  

 

Aktörer som kan påverkas är dels de som arbetar inom Boliden Mineral AB, deras 

målöverensstämmelse förbättras genom mer utbildning och bättre återkoppling. I 

samband med att de blir mer medvetna om varför vissa mål är viktiga kan det hjälpa dem 

utvecklas och blir ännu mer produktiva. Den positiva effekten skulle även kunna påverka 

aktieägare positivt eftersom ökad produktivitet troligtvis skulle leda till högre avkastning.  

 

Metodkritik som kan lyftas fram är att vissa frågor i enkäten skulle kunna varit bättre 

skrivna och mer välanpassade. Till exempel så har Boliden Mineral AB ingen bonus för 

något av de övriga målen förutom säkerhetsmålen i år, beroende på hur respondenterna 

resonerade när de besvarade den frågan kan ha påverkat resultatet om hur stor påverkan 

bonusar har för dem. Fler än 78 svar skulle kunnat samlats in till den kvantitativa enkäten 

men vi ville ha respondenter utifrån ett ganska snävt urval för att få så rättvisande svar 

som möjligt och hann inte få in fler svar än så av de 117 frågade. 

7.3.1 Förslag på fortsatt forskning 

Ett förslag på fortsatt forskning kan vara att studera internutbildningars effekt på agenten, 

på grund av att litteraturen inom området var begränsad. Vår studie visade att 

internutbildningen hade stor effekt för att reducera riskerna som uppstår i samband med 

ekonomistyrningen. Förslagsvis hur skulle internutbildningar och återkoppling samverkar 

med varandra studeras, eftersom vi kunde se en starkt samband mellan faktorerna i vår 

studie. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Kvalitativ intervjuguide 

Definitioner till intervjun ifall de har frågor om vad vi menar 

Kontroll  känner att de har kontroll att påverka utfallet för att nå målet (Locke, 1996).  

Ansvar= Ansvarighet är att likställas med ansvarsskyldighet (Roberts & Scapens, 1985)  

Styrning  Anthony (1988) definierar ekonomistyrning som processen ledningen använder 

sig av för att påverka anställda att implementera företagets strategi. Exempelvis budget 

och finansiella mått.  

Feedback är den information som anger hur väl individer möter olika mål (Ashford & 

Cummings, 1983)  

Förmedlas/kommuniceras hur informationen sprids inom organisationen genom till 

exempel verbal kommunikation, mail, utskick av rapporter etc. 

 

Frågor kvalitativ Intervju 
 

Bakgrundsfrågor 
1. Vad jobbar du med?Avdelning/titel  

 

2.Svårigheter med att styra i gruvindustrin? 

 

3.Hur förmedlas/kommuniceras styrningen till medarbetare? 

 

4,Hur arbetar ni för att utformar målen? (följdfråga) Är medarbetare med? 

 

5.Vilka mål styrs chefer av?  

 

Följdfrågor om varje begrepp i fråga 5 

……=xm len 

 

Målöverensstämmelse 
 

Hur upplever ni att medarbetarna jobbar mot……..? 

 

Kontroll/ansvar 
 

Hur ser ni till att medarbetare har kontroll över att utföra uppgiften för att uppnå …..?  

 

Upplever ni att medarbetare känner sig ansvariga över att uppnå ……...?  

 

Opportunism 
Upplever ni att medarbetare försöker gynna sitt eget intresse över organisationens? När 

de kommer till ……. 
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Missanpassad information 
Upplever ni att medarbetarna får tillräckligt med information för att förstå …….? 

 

Tid 
Hur mycket tid tillsätter ni för att anställda ska fördjupa sig i ……..?  

 

Hur tror du att medarbetarna uppfattar den tid som de får på sig att förstå …….? ( för 

lite tid, tillräckligt osv.) 

 

Utbildning 
 

Jobbar ni med utbildningar till chefer för att de ska få förståelse om …..? I sådana fall 

hur ofta och länge är de?  

 

Hur tror du att medarbetarna uppfattar den utbildning som de får på sig att förstå …...? ( 

för lite utbildning,  tillräckligt osv.) 

 

Feedback (återkoppling) 
Hur ofta har ni avstämning med arbetarna och ger dem feedback för att förstå. …...? 

 

Hur tror du att medarbetarna uppfattar den feedback som de får på sig att förstå …….? ( 

för lite feedback, tillräckligt osv.) 

 

 



   

 
46 

 

Bilaga 2: Kvantitativ enkätguide 

Har du eftergymnasial utbildning inom ekonomi? 
Mark only one oval. 

 Ja 
 Nej 

Hur lätt är det att förstå innebörden av följande aspekter... 
-2= Mycket svår att förstå, 0= Neutral , +2= Mycket lätt att förstå 
Mark only one oval per row. 

 -2 -1 0 +1 +2 

Produktionsmål      

Säkerhetsmål      

Kostnadsmål      

Miljömål      

Key Performance Indicators (KPIs)      

Organisationens övergripande mål      

 
Hur viktigt anser du att följande aspekter är.. 
-2= Inte alls viktigt, 0= Neutral , +2= Mycket viktigt 
Mark only one oval per row. 

 -2 -1 0 +1 +2 

Produktionsmål      

Säkerhetsmål      

Kostnadsmål      

Miljömål      

Upplever du ibland att dina personliga mål motarbetas av följande aspekter.. 
-2=Aldrig, 0= Neutral , +2= Alltid 
Mark only one oval per row. 

 -2 -1 0 +1 +2 

Produktionsmål      
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Säkerhetsmål      

Kostnadsmål      

Miljömål      

Upplever du att du kan påverka utformandet av följande aspekter.. 
-2=Ingen påverkan, 0= Neutral , +2=Full påverkan 
Mark only one oval per row. 

 -2 -1 0 +1 +2 

Produktionsmål      

Säkerhetsmål      

Kostnadsmål      

Miljömål      

Upplever du att bonussystemet ökar målöverensstämmelsen mellan dig och 
företaget på följande aspekter.. 
-2=Minskar målöverensstämmelse, 0= Neutral , +2=Ökar målöverensstämmelse 
Mark only one oval per row. 

 -2 -1 0 +1 +2 

Produktionsmål      

Säkerhetsmål      

Kostnadsmål      

Miljömål      

Upplever du att du har kontroll att utföra uppgiften och kan ta ansvar för ditt 
arbetsområde när de kommer till följande aspekter.. 
-2=Ingen och ofullständig kontroll, 0= Neutral , +2=Full kontroll 
Mark only one oval per row. 

 -2 -1 0 +1 +2 

Produktionsmål      
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Säkerhetsmål      

Kostnadsmål      

Miljömål      

Upplever du att du får tillräckligt med information för att göra informerade beslut, 
när de kommer till att uppnå följande aspekter.. 
-2=Ofullständig information, 0= Neutral , +2=Fullständig information 
Mark only one oval per row. 

 -2 -1 0 +1 +2 

Produktionsmål      

Säkerhetsmål      

Kostnadsmål      

Miljömål      

Upplever du att informationen är svår att förstå om följande aspekter.. 
-2=Väldigt svår, 0= Neutral , +2=Väldigt enkel 
Mark only one oval per row. 

 -2 -1 0 +1 +2 

Produktionsmål      

Säkerhetsmål      

Kostnadsmål      

Miljömål      

Upplever du att informationen kommer för sent om följande aspekter.. 
-2=För sent 0= Neutral , +2=I tid 
Mark only one oval per row. 

 -2 -1 0 +1 +2 

Produktionsmål      
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Säkerhetsmål      

Kostnadsmål      

Miljömål      

Händer det att du stöter på felaktig eller vilseledande information (avsiktligt eller 
oavsiktligt), när de kommer till följande aspekter.. 
-2=Aldrig, 0= Neutral , +2=Alltid 
Mark only one oval per row. 

 -2 -1 0 +1 +2 

Produktionsmål      

Säkerhetsmål      

Kostnadsmål      

Miljömål      

 
Upplever du att du får tillräckligt med tid för att förstå följande aspekter.. 
-2=För lite tid, 0= Neutral , +2=Tillräckligt med tid 
Mark only one oval per row. 

 -2 -1 0 +1 +2 

Produktionsmål      

Säkerhetsmål      

Kostnadsmål      

Miljömål      

Upplever du att du fått tillräckligt med internutbildning för att förstå följande 
aspekter.. 
-2=För lite internutbildning, 0= Neutral , +2=Tillräckligt med internutbildning 
Mark only one oval per row. 

 -2 -1 0 +1 +2 
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Produktionsmål      

Säkerhetsmål      

Kostnadsmål      

Miljömål      

Upplever du att du får tillräckligt med feedback för att förstå följande aspekter.. 
-2=För lite feedback, 0= Neutral , +2=Tillräckligt med feedback 
Mark only one oval per row. 

 -2 -1 0 +1 +2 

Produktionsmål      

Säkerhetsmål      

Kostnadsmål      

Miljömål      

 

 

 


