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Sammanfattning 

Målet med uppsatsen har varit att öka förståelsen för voluntary disclosure genom att undersöka 

finansiella målsättningar i svenska börsbolags årsredovisningar. Frågeställningen i denna 

fallstudie har gjorts utifrån ett urval på 40 företag där 1166 kvantifierbara finansiella mål har 

analyserats och 743 mål jämförts med utfall. Slutsatsen i studien är att användningen av 

finansiella mål har förändrats under undersökningsperioden. Företagen ägnar sig åt mer voluntary 

disclosure och de finansiella målens genomsnittliga antal har varit växande. De vanligaste 

typerna av mål har varit utdelningsmål och mål för kapitalstruktur tätt följt av avkastningsmål. 

Minst vanliga har målen för tillväxt och marginal varit. Trenden går dock mot att branscherna 

närmar sig varandra gällande antalet delgivna mål. Företagen når sina finansiella mål i 63% av 

fallen. Företagen inom IT- och telekom, samt finans- och fastighetsföretagen når i störst 

utsträckning sina finansiella mål tätt följda av tillverkningsföretagen och företagen inom energi- 

och material. Förutom ovanstående slutsatser kan en intresserad även se en trend att företagen 

oftare än tidigare sätter finansiella mål som de når. Det finns alltså tecken på att företagen idag, i 

större utsträckning än tidigare, sätter mer realistiska mål som därför säger mer om deras framtid.  
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1 Inledning 
Vad vet vi om företagens framtid? En stor del av vad vi vet kommer från dem själva och de olika 

kanaler de använder för att kommunicera med oss. Ett av verktygen för att göra det är 

årsredovisningen. Utöver den information som företagen är tvingade att redovisa i sina 

årsredovisningar så används den i allt större utsträckning för att kommunicera frivillig 

information, så kallad voluntary disclosure (Broberg et al. 2010; Schuster och O´Connell, 2006). 

En form av frivillig information som redovisas i årsredovisningen är de finansiella målen, som 

blivit allt vanligare och efterfrågas också i större utsträckning bland analytiker (Halvarsson och 

Halvarson, 2008; Botosan och Harris, 2005; Lang och Lundholm 1996). Externa finansiella mål 

är en form av rapportering som verkar för att minska informationsglappet mellan 

företagsledningar och företagets intressenter. Företag använder det också för att styra bilden de 

sänder ut av sig själva. Tydlig information minskar osäkerheten hos investerare vilket hjälper 

företaget att till exempel finansiera sin verksamhet. 

Trots att voluntary disclosure är ett etablerat studieområde har inte finansiella mål som en del av 

den frivilliga informationsdelgivningen studerats i någon större utsträckning. Bland studier över 

svenska företag har Cooke (1989) och Broberg et al. (2010) förklarat skillnaderna i frivillig 

rapportering bland svenska börsföretag. En undersökning över finansiella mål har gjorts av 

Åkesson (2008) där en historisk studie gjordes över finansiella mått och mål i 16 svenska företag 

från 1965-2004 med målet att förklara utvecklingen och användandet av finansiella mål i 

årsredovisningar. Utanför Sveriges gränser har, förutom en stor mängd studier som gjorts inom 

voluntary disclosure, finansiella målens del i den frivilliga informationen studerats av Impink 

(2011). Studien gjordes över finansiella målsättningar i årsredovisningar, bland annat för att 

jämföra målen med utfall.  

1.1 Syfte 

En ökad förståelse för finansiella mål i årsredovisningar kan anses vara viktig eftersom de är 

betydande parametrar för hur företaget kommer prestera och att de i växande takt inkluderas i 

årsredovisningar. För att öka förståelsen inom detta relativt outforskade område ämnar jag 

genomföra en studie över finansiella mål i årsredovisningar mellan åren 2002 och 2012 för att 

utifrån det beskriva målens användning, företagens måluppfyllelse och på så sätt ge en bild av 

vad de säger om företagens framtid. 
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1.2 Problemformulering och frågeställningar 

Tidigare studier har som sagt visat att målen fått en viktigare roll och efterfrågas i större 

utsträckning av analytiker. Ändå är en inte helt ovanlig föreställning att målsättningarna som 

företagen kommunicerar kan vara väldigt svåra att nå. I Dagens Industri (15 mars 2013) kunde 

man läsa att analytiker ansåg att av 18 företag skulle endast två ha möjlighet att nå sina 

tillväxtmål under 2013. Donaldson (1984) visade i en undersökning att finansiella mål ibland 

sätts inkonsekvent och kan ibland till och med motsäga varandra. Exempelvis hittade Donaldsson 

mål för högre investeringstillväxt och samtidigt mål för högre utdelning och lägre 

skuldsättningsgrad som låg på en nivå där tillväxtmålet omöjliggjordes. Med det kan en 

intresserad fråga sig hur viktiga de finansiella målen kan anses vara, varför företagen sätter 

externa mål som är så besvärliga att nå och hur mycket vikt som egentligen bör tillskrivas dem. 

För att öka förståelsen och ta reda på mer om hur svenska företag använt finansiella mål under 

perioden 2002 till 2012 och för att få en bild med ett större urval av företag än vad Åkesson 

(2008) hade har jag valt att undersöka användandet av finansiella mål närmare utifrån följande 

frågeställning: 

1. Hur ser användningen av finansiella mål ut bland de svenska företagen i 

årsredovisningarna mellan 2002 och 2012, sett till antalet mål och vilka mål som 

används? Hur skiljer sig användningen mellan olika branscher? 

Oavsett hur användningen sett ut är det osäkert vad dessa mål egentligen säger om företagens 

framtid eftersom det inte är känt i vilken utsträckning de nås. Företagens trovärdighet i vad de 

anger i årsredovisningens frivilliga delar kan ifrågasättas om det är så att de konsekvent hamnar 

under vad de prognostiserar (Healy och Palepu, 2001). Ingen studie har såvitt jag kunnat hitta 

gjorts över var svenska företags mål hamnar när de objektivt (eller subjektivt) jämförs med 

utfallet. Som en del i att öka förståelsen för de externa målen i årsredovisningen vill jag inte bara 

undersöka användningen, utan även i vilken utsträckning de nås och på så sätt även få en bild av 

vad målen säger om deras omedelbara framtid. Det har lett till följande andra frågeställning: 

2. I vilken utsträckning når svenska företag de finansiella målen som anges i 

årsredovisningen, hur skiljer sig utfallet mellan olika branscher och hur har 

måluppfyllelsen förändrats mellan 2002 och 2012? 
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1.3 Disposition 

I litteraturgenomgången som här följer kommer jag presentera litteratur inom finansiella mål, 

voluntary disclosure och signaleringsteori. Sedan presenteras metodiken som använts med störst 

fokus kring insamlingen av data och jämförelser med utfall. I empiriavsnittet kommer resultaten 

av undersökningen att presenteras och efter det jämföras med tidigare studier i en analys. Sist 

kommer ett avsnitt som innefattar en slutsats och mina förslag på vad framtida forskning skulle 

kunna undersöka inom området. 
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2 Litteraturgenomgång 

2.1 Finansiella mål 

Finansiella mål är ett viktigt redskap som används av företag för att mäta sin verksamhet. Enligt 

Donaldsson (1985) så är en av VDs primära uppgifter att sätta mål så företaget har någonting att 

fokusera sin vision och strategi mot. Finansiella mål har studerats i olika former. Jensen (2002) 

diskuterar antalet mål ett företag bör använda och menar att endast ett övergripande mål är 

eftersträvansvärt. Sundaram och Inkpen (2004)  diskuterar vilket det övergripande målet för 

företagen bör vara, och menar att det övergripande målet företagen bör använda är avkastning till 

aktieägare och med det sätta aktieägarnas välstånd i första rummet, före andra mål som till en 

högre grad skulle ha blidkat andra av företagens intressenter.  

Teorier om målsättning1 har också bland annat formulerats av Latham och Locke (2006) när de 

undersökt interna mål i företag och vad de har för inverkan på företagets prestationer. De har 

bland annat kommit fram till att företaget bedöms i relation till sina mål och att höga rimliga mål 

föder bättre prestationer internt i företaget. Finansiell måluppfyllelse internt har också studerats 

av Merchant och Manzoni (1989) som visade att de interna målen nås i 80-90% av fallen vilket 

skiljer sig en hel del mot de externa målen som det har visats i tidigare studier av bland andra 

Impink (2011) nås i 30 - 38% av fallen.  

I min studie koncentrerar jag själva studien på de externa finansiella mål som finns i 

årsredovisningen. Impink  (2011) Åkesson (2008) och i viss mån också Watson et al. (2002) och 

Cools och Van Praag (2003) studerar finansiella mål i årsredovisningar, som en del av voluntary 

disclosure, men deras studier är mera undantag än regel. De flesta studier inom området mål 

fokuserar på interna mål, och de flesta studierna inom voluntary disclosure fokuserar inte 

uteslutande på finansiella mål, utan inkluderar det som en del av allt som kan kommuniceras i 

den frivilliga delen av årsredovisningen. Åkesson (2008) har visat vilka finansiella mål som 

använts av företagen mellan 1964 och 2004. Där är avkastningsmål, marginalmål, 

balansräkningsmål och aktierelaterade mål vanliga och har en betydande plats i många 

årsredovisningar under hans undersökningsperiod. I Åkessons studie kan man även läsa att 2004 

använde 14 av 16 företag finansiella mål i årsredovisningen. Antalet mål hade förändrats rejält till 

                                                           
1
 Övers. eng ”Goal setting theory” 
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2004 vad det gäller det genomsnittliga antalet mål vilka 2004 uppgick till 2,5. Mellan 1992 och 

2004 är även avkastning på eget kapital, marginalmål och sysselsatt kapital de vanligaste målen.  

Finansiella mål har inte bara undersökts för att se vilka mål som används och vilka som är 

vanligast till antalet. Impink (2011) visade att finansiella mål i likhet med vad som sades i 

Dagens Industri 15 mars 2013 sällan når sina mål. 30% av nederländska företag i hans 

undersökning nådde sina mål mellan 2000 och 2002. 38% av amerikanska företag som också 

ingick i hans studie nådde sina mål under 2001 och 2002. Han ansåg därmed att målen fungerar 

som en stark signaleringsmekanism i och med att de även visar att det finns en relation mellan 

mål och aktieavkastning. Företagen som använder mål har en högre aktieavkastning än de som 

inte använder några mål och de som når sina mål går i regel bäst. 

Watson et al. (2002) gjorde en studie över finansiella nyckeltal (accounting ratios) i 

årsredovisningar hos 313 företag och kom fram till att större företag angav fler nyckeltal än 

mindre och att antalet som angavs berodde på hur bra företaget gick.    

Cools och Van Praag (2003) visar i en studie att ett lågt antal mål kan vara positivt relaterat till 

företagets värdering. Företagen ska enligt deras empiriska studie använda sig av ett ensamt 

finansiellt mål och inte flera olika för att prestera bättre finansiellt. Vilket även är i linje med vad 

Jensen beskriver i artikeln value maximization and the corporate objective function (2002). De 

kom i likhet med Impink (2011) även fram till att företag som utfärdar finansiella mål i regel går 

bättre än företag som inte gör det. 

2.2 Redovisningskrav 

För alla börsnoterade företag finns fastställda krav på vad man måste ange i årsredovisningen. 

Den mest centrala kompassen för det är årsredovisningslagen. Den kräver att företagen inkluderar 

en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse (Årsredovisningslagen, 2 

kap § 1). Företagen i denna undersökning, är noterade på Nasdaq OMX Stockholm och behöver 

även följa deras regelverk för vad som bör delges i årsredovisningen (Regelverk för emittenter, 

2012). Deras regelverk anger att företag bör följa god redovisningssed, hålla sig inom svenska 

lagar och regler gällande kommunikation i årsredovisningen, samt att företagen följer den 

redovisningsstandard som är uppsatt av IFRS (international financial reporting standards). Det 

finns även riktlinjer för framåtblickande information i årsredovisningen och på vilket sätt 

prognoser behöver underbyggas med förutsättningarna för den framtida utblicken och vad 
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projektionerna grundar sig på. Det är dock inget krav att detta behöver inkluderas i 

årsredovisningen, men om det görs måste det följa börsens riktlinjer. Det är också sagt att all 

kurspåverkande information måste offentliggöras direkt. De finansiella målen är en del av den 

framåtblickande informationen och behöver inte ha någon direkt effekt på börskursen, men 

förväntningarna på företag kan sättas i jämförelse med de uppsatta målnivåerna som finns där 

även om de trots det inte är tvingade att vara det.  

2.3 Voluntary disclosure 

Voluntary disclosure är den information som företagen kommunicerar utöver vad de är tvungna 

att delge enligt lag. Den kan kommuniceras på olika sätt. Genom utskick till intressenter, 

kapitalmarknadsdagar eller via hemsidor. Ett vanligt verktyg för ändamålet är årsredovisningen 

(Graham et al. 2005). Så gott som alla företag kommunicerar information av det här slaget, och 

det är bevisat att det görs i växande takt. Schuster och O´Connell (2006) anger i sin artikel att fler 

företag anger mer i årsredovisningen, vilket gör att informationen ökar skarpt och det ibland 

skapas ett informationsöverskott.  

En av anledningarna till att företagen delger frivillig information är att de vill styra bilden de 

sänder ut av sig själva till marknaden, då de konkurrerar med andra företag på kapitalmarknader 

om att vinna förtroende hos investerare. Informationen fungerar bland annat som ett sätt att nå ut 

och minska osäkerheten hos investerare, till exempel gällande riskerna som finns utifrån 

företagets tillgångar och framtida kassaflöden. Med mer information kan de som följer företaget 

få sig en mer korrekt bild och göra bättre bedömningar utifrån vilka de tar beslutet om de vill 

fortsätta att ha ett intresse i företaget eller inte (Meek et al., 1995). Det har visats av Leuz och 

Verrecchia, (2000) att ju mer information som delges, desto mindre blir informationsglappet 

mellan företagsledning och analytiker. 

Vad företagen rapporterar frivilligt i årsredovisningen styrs inte bara av investerare utan kan även 

bero av andra av företagens intressenter som anställda, kunder och leverantörer (Meek et al., 

1995). Standarder, nationella och internationella som IFRS och Basel kan också ha inverkan på 

vad för information som delges, vilket även kan läsas om i många av företagens årsredovisningar. 

Generellt gör informationen som kommuniceras att företagets framtid blir mer förutsägbar och 

glappet mellan intressent och företagsledning, som brukar benämnas informationsassymetrin, är 

någonting som därmed kan minska (Meek et al., 1995). 
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Vad som anges i årsredovisningarna som kan tituleras frivillig information varierar mellan olika 

länder, branscher och företag av olika storlek (Meek et al., 1995). Det handlar ofta om generell 

information om företaget, information om företagets strategi, forskning och utveckling, 

aktierelaterad information och framtidsorienterad information. De finansiella målen är allt som 

oftast en del av vad som presenteras som företagets strategi, eller mer generell framåtblickande 

information (Broberg et al. 2010). Meek et al. (1995), var lite av en pionjär inom området 

voluntary disclosure visade att landet företaget kom ifrån påverkade information i viss mån, men 

att branscherna utgjorde den viktigaste faktorn. Han kunde också visa att de mindre företagen i 

stor utsträckning följde efter de större, att de större företagen alltså kan ses som trendsättare när 

det kommer till delgivningen av frivillig information i årsredovisningen. Borberg et al. (2010) 

som gjorde en undersökning på 431 årsredovisningar mellan 2002 och 2005 för att ta reda på hur 

den frivilliga informationen skiljer sig mellan olika företag i Sverige kom också fram till att 

tillverkningsföretag delgav mer (stöds även av Åkesson (2008) och företagen inom IT och 

telekom delgav mindre. Han visade även att ägandet i företagen hade inverkan på vad och hur 

mycket som angavs.  

Hur mycket företagen väljer att ange i årsredovisningen kan bero på faktorer som företagets 

kapitalstruktur. Ett företag med en högre skuldsättningsgrad tenderar att delge mer information 

för att den högre skuldsättningen inte ska ha en negativ inverkan på företagets fortsatta 

finansiering (Åkesson, 2008; Broberg et al. 2010). Meek et al. (1995) beskriver också hur 

investerare är en viktig intressent som tas i akt av företagen. I årsredovisningarna kan även läsas 

att företagen i vissa fall delger mer information till marknaden under lågkonjunktur, och under 

cykler då deras skuldsättning alltså är högre än normalt. Det har också bevisats att mer frivillig 

information i årsredovisningen kan ha en relation till lägre kapitalkostnad (Francis et al. 2007). 

Återigen är det investerarna som har intresse av att veta mer och kapitalkostnaden sjunker för 

företagen som ett resultat av det. Hur mycket ett företag väljer att delge kan också bero på ägande 

(Eng och Mak, 2003), ett företag där företagsledningen är skild från ägarna brukar ofta bidra med 

mer information för att på så sätt minska asymmetrin mellan ägare och ledning. Utifall ägarna är 

en del av företagsledningen är det förståeligt att deras insyn är så pass stor att de kräver mindre 

information i årsredovisningen (Broberg et al. 2010). 
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2.4 Signaleringsteori 

Signaleringsteorin utvecklades av Spence (1973) för att förklara beteenden på arbetsmarknaden, 

men har också använts för att förklara andra företeelser. Den har vilket är mer relevant för denna 

uppsats använts för att förklara utdelningar och utdelningsmål (Garrett och Priestley, 2000), för 

att förklara voluntary disclosure och nyckeltal (Watson et al. 2002) och voluntary disclosure och 

finansiella mål (Impink, 2011). Teorin utgår från att det är känt att det existerar 

informationsassymetri mellan företagsledningar och företagets intressenter. Företagsledningen 

har ofta tillgång till mer information än vad dess intressenter har. Därför sänder 

företagsledningars agerande signaler om vad som komma skall och dessa signaler minskar 

asymmetrin som råder mellan företagsledning och intressent. Företagsledningar kan signalera 

sina förehavanden på många olika sätt men ett av dem är genom att delge frivillig information 

såsom den man hittar i årsredovisningen. En anledning till varför företagen signalerar är att de 

vill särskilja sig från andra företag i ögonen på investerare och med det göra sina investerare 

nöjda. För att det ska kunna hända måste signalerna som skickas vara trovärdiga (Watson et al. 

2002). Om företagen då konsekvent hamnar under sina vinstprojektioner resulterar det i minskad 

trovärdighet (Healy och Palepu, 2001). 

Enligt signaleringsteori bör företagen signalera om det är förväntat att vad de signalerar ska nå 

det förväntade utfallet och undvika att alls göra det om utfallet förväntas understiga 

förväntningarna (Watson et al. 2002). Nyttan med att delge information och med det skicka 

signaler beror på om informationen i efterhand realiseras (Darrough, 1993). Den positiva effekten 

av signalering uteblir i längden om information inte visar sig realiserad och förtroendet för 

företagsledningen minskar därmed till följd av det (Watson et al. 2002). Företag som sänder 

signaler genom att delge frivillig information kan ha olika incitament att göra det. Ett av dem är 

om de tror att det kommer ge dem en konkurrensmässig fördel gentemot andra företag, att 

företaget vill visa prov på ett agerande som gett bättre utfall i relation till konkurrenten. Men det 

kan också vara att företaget vill visa att de i någon form har överträffat något som de själva gjort 

året före (Watson et al. 2002). För mottagaren av signalerna så ökar deras förtroende för företaget 

med trovärdigare information. Som man kan läsa i (Watson et al. 2002) är anledningen till att 

förtroendet ökar att man kan förutsätta att en företagsledning som har tilltro till sin strategi och 

sitt företag inte skulle undvika att tala om sina planer för framtiden eller hur det går för företaget 

idag. 
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Ur intressentens synvinkel menar Impink (2011) att de finansiella mål företagen delger fungerar 

som en stark signaleringsmekanism. Företag som når sina finansiella mål har enligt studien bättre 

avkastning till aktieägare än genomsnittet. Även företag som använder finansiella mål i 

årsredovisningen tenderar att ha bättre avkastning till aktieägare än de som inte anger några mål 

alls. Trots resultaten av denna studie ska läsaren av denna uppsats komma ihåg att alla mål som 

sätts av företagen inte alltid är realiserbara och därför inte kan anses vara lika viktiga. 

Donaldsson (1984) visade i en studie att många företags målsättningar kan vara inkonsekventa 

och ibland även motsägelsefulla. Det kunde till exempel finnas mål för försäljningstillväxt och 

tillväxt i investeringar samtidigt som det fanns mål för skuldsättningsgrad och utdelning som 

omöjliggjorde för tillväxtmålen att nås (Donaldson, 1984). Även fast målen signalerar någonting 

positivt bör man bedöma och utvärdera målen i sig samt deras relation till varandra. 
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3 Metod 

3.1 Studiens utformning 

Studiens utformning kan närmast liknas vid en deduktiv fallstudie (Bryman och Bell, 2005). I det 

att studien utgår från ett teoretiskt intresse och försöker studera en företeelse som går att avslöja 

men tidigare varit otillgänglig för vetenskapliga studier. Därmed kan en teori utifrån detta tas 

fram som kan testas mot andra teorier, generaliseras till en större mängd fall och förhoppningsvis 

även användas i andra studier. Beräkningsmetoden som använts har illustrerats i ett exempel i 

tabellerna 9 och 10 under bilaga 11.1. 

För att undersöka finansiella mål i årsredovisningen har jag använt de årligen publicerade 

dokument från företag på Nasdaqs large cap-lista2. Jag är medveten om att information om 

målsättningar ibland också kommuniceras genom företagspresentationer, kapitalmarknadsdagar, 

kvartalsrapporter eller andra publicerade dokument, men för att avgränsa studien och underlätta 

datainsamlingen har information uteslutande hämtas från årsredovisningar. Frågan om 

årsredovisningen som dokument innehåller information som faktiskt stämmer överens med vad 

som försiggår inom företaget har styrkts i tidigare forskning, vilket ökar denna studies 

trovärdighet (Bryman och Bell, 2005). Jag vill även jämföra vad jag hittat med andra studier och 

utifrån signaleringsteori. 

3.2 Val av teori 

För att besvara uppsatsens övergripande syfte och frågeställningar har jag sökt mig till tidigare 

undersökningar och teori runt voluntary disclosure. Inom detta studieområde där många tidigare 

studier gjorts har jag framförallt sökt undersökningar som tagit upp finansiella mål och skillnader 

i delgivning av frivillig information mellan olika branscher. De olika branscherna är intressanta 

att studera eftersom det har visats att de utgör en viktig faktor i vad som delges i 

årsredovisningen. 

För att tolka företagens måluppfyllelse och se vad det ger för bild av företagens framtid har jag 

även valt att använda en teori som kan förklara framåtblickande informationsdelgivning. 

Signaleringsteorin uppfyller det syftet och har även använts i tidigare studier för att undersöka 

finansiella mål i årsredovisningen. De finansiella målen beskriver vad företagen själva vill säga 

                                                           
2
 http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/?languageId=3ochInstrument=SSE101: Tillg. 2013-05-14 

http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/?languageId=3&Instrument=SSE101
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om hur deras framtid kommer te sig. Jag vill använda signaleringsteori för att det kan hjälpa till 

att tolka vad som vill signaleras med målen. Sen även hur måluppfyllelsen i sin tur kan hjälpa till 

att ge en bild av om signalerna som skickas via de finansiella målen faktiskt kan anses vara 

rimliga och säga någonting om framtiden. Något som till viss del har bestridits i tidigare 

undersökningar om finansiella mål.  

Andra teorier som använts för att förklara finansiella mål är agentteorin, som till viss del gäller 

under samma förutsättningar som signaleringsteorin. Men den brukar inte användas för att 

förklara samma företeelser eftersom agentteorin inte förutsätter informationsassymetri som en 

förutsättning till samma grad. Därför är de inte helt utbytbara och används inte båda två i denna 

studie, även om vissa av förutsättningarna i agentteorin även gäller för signalering. 

Legitimitetsteorin har till en viss del använts för att förklara hur informationsdelgivningens 

legitimitet, men är också en del av signaleringsteorin, varför det teoretiska perspektivet bara är 

indirekt inblandat för att förklara resultaten (Watson et al. 2002).  

3.3 Urval och tidsperiod 

Underlaget för studien är årsredovisningar mellan 2002 och 2012 publicerade av 40 olika företag 

på Nasdaqs large cap-lista (se lista över företag i tabell 7 under bilagor). Det är alltså 440 

årsredovisningar där 1166 kvantifierbara finansiella mål har analyserats och 743 mål jämförts 

med utfall. Anledningen till att valet föll på large cap-företagen var att de ger en naturlig 

branschspridning och det underlättar datainsamlingen att årsredovisningar för dessa företag är 

tillgängliga via internet den period jag är ute efter. De följs även i stor utsträckning av analytiker 

och deras finansiella målsättningar är en uppmärksammad del i analyser av företag (se till 

exempel ”Kurspotential om målen uppnås” Dagens Industri, 15 mars 2013). Large cap-företagen 

har även en stor inverkan på sina intressenter och samhället. En djupare förståelse för deras mål 

är ett sätt att förstå hur de kommunicerar information om deras framtid, som vi alla påverkas av 

direkt om du är en intressent och indirekt i andra fall eftersom företagen fyller en viktig 

samhällsfunktion.  

Sammanlagt finns det 57 företag på large cap-listan och jag har valt att studera 40. Storleken på 

urvalet upplever jag som tillräcklig för att underbygga slutsatser runt företagens målsättningar 

samtidigt som det håller datainsamlingen på en adekvat nivå. Enligt Saunders et al. (2007) vill 

man ha ett urval som kan ses som representativt för en större mängd företag. 40 företag ger mig 
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möjligheten att dra generella slutsatser och även att kunna se skillnader i målsättningar mellan 

olika branscher. Företagen på large cap-listan är även Sveriges största och det har bevisats att de 

stora företagen fungerar som trendsättare för den frivilliga delgivningen av information där de 

finansiella målen ingår (Meek et al. 1995). Därför kan resultaten av denna undersökning till viss 

del anses vara applicerbara på mindre noterade svenska företag också. Det har visats att 

informationsdelgivningen skiljer sig något mellan olika länder, om företagen saknar utländskt 

ägande och är fullvärdiga multinationella företag (Meek, et al. 1995). Därför kan resultaten i 

mindre utsträckning anses inneha någon relevans för företag baserade i andra länder än Sverige.  

Tidsperioden som används är åren 2002 till 2012. Denna tidsperiod kommer ge en bild av hur 

användningen av finansiella mål har förändrats på senare tid, vilket inte har gjorts tidigare.  

Tidsperioden inrymmer även vitt skilda ekonomiska klimat och hela ekonomiska cykler 

(Wickman-Paras, 2008; Konjunkturbarometern, 2012), vilket underlättar för att undersöka 

utfallen av finansiella mål. Det är även intressant att se utveklingen av användandet av finansiella 

mål före, efter och under den finansiella krisen. Det är också en tidsperiod då mycket data finns 

tillgänglig genom företagens hemsidor.  

3.4 Data och struktur på insamlingen 

Jag har under undersökningens gång kunnat se ett mönster över vilka mål som mest frekvent 

återkommer. Jag har utifrån detta och med inspiration från Åkessons studie 2008 indelat de 

finansiella målen i olika kategorier. Som jag nämnde i litteraturgenomgången angav Åkesson 

avkastningsmål, marginalmål, balansräkningsmål och aktierelaterade mål som vanliga i 

årsredovisningens frivilliga del. Tillväxtmålen har sen dess ökat i popularitet varför jag har lagt 

till en sådan kategori. Kategorin övriga mål innefattar de mål som inte förkommer ofta, men ändå 

kan anses vara intressanta att samla i en egen kategori. Dessa sex kategorier som jag använder 

benämner jag tillväxt, avkastning, marginal, kapitalstruktur, utdelning och övriga mål. Har 

företaget flera mål som hamnar under samma kategori, vilket sällan hänt, analyserar jag bara ett 

av dem. Exempelvis har Getinge (Årsredovisning 2012) ett tillväxtmål för resultat och även för 

organisk tillväxt, där har jag bara använt det organiska tillväxtmålet. Förutom att vara en 

indelning för att strukturera data så skiljer sig dessa kategorier av mål från varandra och är därför 

intressanta och viktiga att analysera för sig. 
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Avkastningsmålen anges i majoriteten av fallen som räntabilitet på eget kapital. Resultatet – 

skatt/genomsnittligt eget kapital under året. Annars mäts det som räntabilitet på sysselsatt kapital 

(resultat efter avskrivningar/tillgångar - räntefria skulder) vilket visar hur rörelsen går oavsett hur 

den är finansierad (Catasús, et al. 2001). Avkastningsmålen mäts oftast över en konjunkturcykel.  

Tillväxtmålet anger vilken takt företaget avser växa varje år. Det är oftast uttryckt som 

försäljningstillväxt men kan även vara tillväxt i form av ökat resultat. Det anges oftast som 

organisk tillväxt, men ibland också tillväxt med förvärv eller en kombination av de båda. Utfallet 

på tillväxtmålen mäts oftast över en konjunkturcykel. 

Marginalmål som rörelsemarginal (rörelseresultat/rörelseintäkter) eller EBIT och EBITA är 

vanligaste marginalmålen och visar hur mycket företaget tjänar på varje försäljningskrona 

(Catasús, et al. 2001). Mäts oftast över en konjunkturcykel. 

Kapitalstrukturen har majoriteten av företagen ett mål för. Målet som används för 

kapitalstrukturen är ofta soliditeten (eget kapital/totalt kapital) eller skuldsättningsgraden 

(skulder/eget kapital) (Catasús et al., 2001). Det finns undantag som de fyra storbankerna som 

mäter kapitalstrukturen externt med kärnprimärkapitalrelationen som mäter kapitalet som 

bankerna bör hålla, och alltså inte låna ut.  

Utdelningsmålen skiljer sig något från de andra målkategorierna. Till exempel är det inte alltid 

knutet till hur företaget har presterat utan härrörande till hur vinsten ska fördelas, vilket kan ha 

fler orsaker än hur företaget har presterat finansiellt. Dela ut kapital till aktieägare kan också vara 

något företagen gör under förutsättning att de andra målen nåtts (Åkesson, 2008). Det anges i de 

allra flesta årsredovisningarna som en procentandel av vinsten. Till exempel att 50% av årets 

resultat ska gå till aktieägarna. 

Övriga mål Bland de övriga målen finns det mål som bara används av företagen fåtalet gånger 

och därför är svåra att dra några generaliserbara slutsatser för. Några exempel är kassaflödesmål, 

räntetäckningsgrad, resultatmål och intäktsmål. 

3.5 Kvantitativa mål undersöks 

Eftersom en del av syftet med studien är att utreda i vilken utsträckning företagen når sina mål så 

kommer undersökningen endast utreda kvantitativa mål. Kvalitativa mål som ”vi vill bidra med 

en hög avkastning till våra aktieägare” (Electrolux årsredovisning 2011), säger också något om 
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företagens framtid och utvecklingsambitioner, men kan inte jämföras med utfall. Så denna studie 

kommer endast fokusera på mål som uttrycks kvantitativt. De ska utan tvekan ska gå att 

kvantifiera och mäta utfall för i efterhand.  

3.6 Utreda utfallet 

De kvantitativa mål som sätts av företagen förändras ofta mellan 2002 och 2012 och antalet mål 

varierar också i hög grad, därför kan en del av målen vara besvärliga att jämföra med utfall. Vissa 

av företagen anger en tidsram över vilken de ska uppnå målet, vissa har målen som en indikator 

på var de borde ligga varje år, men majoriteten av företagen sätter sina mål eller åtminstone en 

del av sina mål över en konjunkturcykel eller ”långsiktigt”. Jag har använt nedanstående tre 

punkter som ledstjärnor då jag utrett utfallet: 

1. Endast de kvantitativa målen undersöks. 

2. Utifall företaget inte har angett en tidsperiod som målet ska mätas över så mäts målet det 

året som det är satt. 

3. Om företaget har angett en tidsperiod för vilket målet ska uppnås så mäts målet över den 

tidsperioden. Mål som är satta att uppnås efter 2012 har givetvis bortsetts ifrån. 

4. Har företaget angett att målet ska uppnås långsiktigt, över tid eller över en 

konjunkturcykel så jämför jag utfallet över minst en femårsperiod (se förklaring nedan). 

En del av företagen kommunicerar mål på koncernnivå såväl som för specifika delar av 

verksamheten. Skanska har exempelvis mål för avkastning på eget kapital för hela koncernen och 

specifika mål för byggverksamheten och projektutvecklingsverksamheten i sin årsredovisning 

från 2012. I dessa fall har jag valt att bara använda mål på koncernnivå. 

3.7 Utfall över konjunkturcykel 

Majoriteten av företagen anger att deras mål ska mätas över en konjunkturcykel. Vilket då också 

är intressant att utvärdera mina resultat ifrån, och därför förtjänar en tydligare förklaring. Vad de 

menar med en konjunkturcykel är vagt uttryckt. En typisk akademisk definition av en 

konjunkturcykel är att den inträffar då ekonomin går från en topp till en topp eller en botten till 

en botten och en konjunkturcykel varar vanligtvis mellan 3 och 10 år (Wickman-Parak, 2008). 

Det svenska konjunkturinstitutet mäter konsekvent läget i den svenska ekonomin genom 

konjunkturbarometern. Den bygger på undersökningar gjorda över svenska hushåll och företag 
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(konjunkturinstitutet, 2012). Nedan syns konjunkturinstitutet indikator mellan åren 2000 och 

2011. 

 

Figur 1: Svenska konjunkturbarometern, källa: http://www.konj.se/388.html 

Enligt konjunkturbarometerindikatorn så kan man i perioden 2002-2012 uttyda en del 

konjunkturcykler. Exempelvis 2006 till 2011 eller 2002 till 2012 men för att göra en rättvis 

bedömning av utfallet för dessa företag så kommer jag jämföra med ett framtida genomsnitt i 

utfall om så många år som möjligt. Om målet är att satt 2002 så jämför jag med utfallet mellan 

2002-2012, om det är satt 2003 så jämför jag med ett genomsnitt från 2003-2012. Jag fortsätter 

på samma sätt fram till 2007. Ett kortare genomsnitt av utfall än 5 år känns inte rättvist (de få 

företag som anger målutfall brukar ange en cykel på minst 5 år), och genom att stanna 2007 så 

har inte recessionen 2008 en sned inverkan på utfallet (ett genomsnitt mellan 2008 och 2012 hade 

varit från en botten till en topp, vilket endast utgör en halv konjunkturcykel). De finansiella mål 

som redovisas i årsredovisningarna efter 2007 och uttryckta som långsiktiga eller över en 

konjunkturcykel mäts inte utfallet på. Detta innebär ett bortfall av data, (detta är anledningen till 

att jag analyserat 1166 mål men bara mätt utfall på 743) men är ett rimligt sätt att ge en rättvis 

bild av företagens måluppfyllelse, samt att det ökar studiens trovärdighet. 

Värt att understryka är att jag inte använder konjunkturindikatorn för att följa dess direkta cykler, 

men den fungerar som ett sätt att veta att cyklerna jag använder för att studera utfallet är rimliga 

och inte förvrider de empiriska resultaten.  

3.8 Branschindelning 

I tidigare studier har frivillig information i årsredovisningar och finansiella mål undersökts för 

olika branscher (Meek et al. 1995; Åkesson 2008; Broberg et al. 2010, m.m.). För att kunna 

http://www.konj.se/388.html
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besvara mina frågeställningar är företagen indelade i olika branscher. Det ger även en bredare 

empirisk framställning och är ett sätt att jämföra tidigare studieresultat på detta urval av företag. 

Branschindelningen är gjord utifrån hur den är gjord hos Nasdaq OMX3. 10 olika kategorier har 

dock buntats ihop till sex för att få eller inga företag inrymdes i vissa av branscherna jag valde att 

undersöka. Endast två av branscherna består av hopslagna branscher vilka är IT och telekom, som 

slagits ihop till en och handelsföretagen som bestod av företag inom consumer goods och 

consumer services. Branschindelningen är gjord enligt nedan och vilket företag som tillhör vilken 

bransch ses i tabell 7 under bilagor: 

 
Tabell 1: Antal företag per bransch 

3.9 Studiens svagheter 
Branschindelningen är en viktig del av studien och den hade kunnat göras på olika sätt, varför 

mitt val bör förklaras närmare. Jag har valt att används Nasdaqs indelning för företag på 

Stockholmsbörsen som till viss del kan ifrågasättas eftersom indelningen inte alltid är helt 

intuitiv. Många av företagen är diversifierade och skulle kunna höra hemma i flera branscher. 

Men för att vara konsekvent är branschindelningen gjord enligt deras metod och på det stora hela 

kan den anses vara rimlig. I branschen finans och fastighetsföretag som innefattar de fyra 

storbankerna och tre fastighetsföretag visade det sig att bankerna till viss del använder ett skiljt 

sätt att redovisa frivillig information, varför de till viss del analyseras separat i analysen. Vissa av 

branscherna hade även kunnat gå inrymma fler företag för en ökad generaliserbarhet, 

avgränsningen till large cap-listan omöjliggjorde dock detta.  

Att undersöka utfallet med metoden jag har valt har några svagheter. En svaghet är som ovan 

nämnt att det innebär ett databortfall. En annan är att företag i olika branscher kan vara olika 

känsliga för konjunkturen eller verka i en bransch som följer en egen konjunktur som jag här 

                                                           
3 http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/?languageId=3ochInstrument=SSE101: tillg. 19 maj 2013 

 

Nasdaqs benämning Branschnamn uppsats Antal företag

Basic Materials Energi och material 5

Financials Finans och fastighetsbolag 7

Health Care Hälsovård 4

Industrials Industriföretag 13

Telecommunications and Technology IT och telekom 4

Consumer goods & Consumer services Handelsföretag 7

http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/?languageId=3&Instrument=SSE101
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förbiser, vilket gör det svårt att bedöma om utfallet kan anses vara över en hel cykel. En annan 

svaghet är att alla företagen på large cap-listan har verksamhet i utlandet och kan därför ibland 

inte ses som känsliga för den svenska konjunkturen. Det har dock bevisats att Sveriges 

konjunktur i stor utsträckning är importerad, (Wickman-Parak, 2008), så därför kan ändå 

indikatorn ge en någorlunda rättvis bild. 

Finansiella mål i årsredovisningar är ett relativt outforskat område men jag kommer i den 

utsträckning jag hittat dem, jämföra resultaten med tidigare undersökningar och med teori inom 

voluntary disclosure och signalering vilket möjliggör en triangulering av resultaten som är ett sätt 

att öka studiens relevans (Saunders et al. 2007).  
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4 Empiri 

Empirin är uppdelad i två delar. Den första delen innehåller information relaterad till hur de 

finansiella målen används av företagen och hur de skiljer sig mellan olika branscher. Andra delen 

presenterar jag i vilken utsträckning de nått sina mål och hur det skiljer sig mellan branscher. För 

att se en översikt över vilka företag som anger vilka mål se tabell 8 under bilagor. 

4.1 Användningen av mål 

Av 40 företag var det endast tre - Scania, Meda och Lundin Petrolium som inte använde sig av 

något kvantitativt finansiellt mål i någon av sina årsredovisningar under den undersökta perioden. 

Scania nämner i sin årsredovisning från 2012 att de gjort ett aktivt val att inte inkludera några 

finansiella mål i traditionell mening. Den absoluta majoriteten av 37 företag använde sig av något 

kvantitativt finansiellt mål. Det genomsnittliga antalet under hela perioden var 2,63 mål. I figur 2 

nedan visas utvecklingen av det genomsnittliga antalet mål per år, där man kan se att det 

genomsnittliga användandet av finansiella mål nådde en brytpunkt 2004 och därefter har antalet 

hållit sig relativ stadigt fram till 2012. Genomsnittet gick dock ner något under 2009 och 2012. 

 

 

4.2 Sex typer av mål 
Tabell 2 visar antalet mål indelat efter typ av mål och år. Vissa typer av mål har hållit en stadig 

nivå över hela perioden medan andra har haft vissa år då det målet varit mer populärt. Åren 2004 

till 2006 var utdelning speciellt populärt relativt de andra åren och i årsredovisningarna för 2008 

År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Genomsnitt 2,10 2,35 2,68 2,70 2,75 2,75 2,75 2,68 2,75 2,75 2,68
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angav några fler företag mål för kapitalstrukturen. De andra kategorierna av mål kan ses som 

stadigt men långsamt stigande från 2002 till 2012.  

 
Tabell 2: Antal, per typ av mål och år 

I figur 3 nedan ses hur många av varje kategori av mål som angavs över hela den undersökta 

perioden. Där kan vi se att utdelning är det överlägset vanligaste finansiella målet som 

kommuniceras av företagen. På andra plats kommer målen för kapitalstruktur som oftast anges 

som ett soliditetsmål eller genom skuldsättningsgraden. Som nämnt tidigare är dock 

utdelningsmålet inte ett prestationsmål till samma grad som de andra, utan ses av många företag 

som ett vinstfördelningsmål som uppnås om de andra finansiella målen nås.  

Förutom dessa två mål är avkastningen det mest använda finansiella målet. Det anges oftast som 

avkastning på eget kapital eller sysselsatt kapital. Efter avkastningen kommer tillväxtmålen som 

är vanligare i årsredovisningarna än olika marginalmål som EBIT och EBITA. En ökning kan ses 

gällande både tillväxtmål och marginalmål under tidsperioden men tillväxtmålen har ökat mer.   

 
Figur 3: Antalet mål per typ av mål 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Tillväxt 12 14 15 15 16 16 16 17 17 18 17

Marginal 9 10 10 12 12 13 13 14 13 14 14

Kapitalstruktur 17 18 22 19 22 23 24 21 22 22 21

Avkastning 19 20 21 21 20 19 19 19 20 20 19

Utdelning 23 25 30 31 31 29 29 26 27 27 27

Övriga mål 4 7 9 10 9 10 9 10 11 9 9

Totalt 84 94 107 108 110 110 110 107 110 110 107
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4.3 Mål för olika branscher 
I Figur 4 nedan ser vi antalet mål i genomsnitt uppdelat i sex olika branscher. 

Tillverkningsföretagen, som Sandvik och Atlas Copco, använder sig i störst utsträckning av 

finansiella målsättningar av de undersökta branscherna (3,53). De åren tillverkningsföretagen 

använde flest mål var 2004 och 2005 där snittet uppgick till så mycket som 4 mål (för att se tabell 

med antalet mål i genomsnitt per år och per bransch se tabell 9 under bilagor). Efter 

tillverkningsföretagen kommer finans och fastighetsbolagen med ett antal mål i snitt per år på 

2,52. Lägst antal mål hade företagen inom IT och telekom med 1,82 mål i genomsnitt. 

 
Figur 4: Antal mål i genomsnitt per bransch 

I Figur 5 ser vi antalet mål i genomsnitt per bransch och hur utvecklingen har sett ut mellan 2002 

och 2012. Den av branscherna som varit minst benägna att förändra antalet mål under denna 10-

årsperiod är företagen inom energi och material. De har hållit samma nivå av mål så gott som 

hela perioden (se blå linje i figur 5 nedan).  

Både om man ser till totalt antal mål, alltså mål för alla företagen tillsammans, och totalt antal 

mål per bransch ser man tecken på stabilisering vad det gäller antalet i genomsnitt. Från att det 

som mest har skiljt mellan 1 och 4 mål per bransch (tillverkningsföretagen använde 4 mål och IT- 

och telekomföretagen använde i snitt 1 mål 2003) så var spannet mellan de som hade flest och 

minst antal mål 2012 2 till 3,23. Så till antalet mål sett ser det enligt figuren nedan ut som det har 

skett en homogenisering. 
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Figur 5: Utvecklingen av mål i genomsnitt per bransch 

 

4.4 Måluppfyllelse 

Av de 440 årsredovisningarna som använts som underlag till denna studie har totalt 743 mål 

kunnat jämföras med utfall. Av dessa mål har totalt 63% uppnåtts och alltså 37% inte uppnåtts. 

Om man avlägsnar utdelningsmålen, målen för kapitalstruktur och övriga mål (för att kunna 

jämföra med studie gjord av Impink (2011) har 46% av målen nåtts. 

4.5 Sex typer av mål 

Tabell 3 visar antalet mål och huruvida de har nåtts eller inte och är även uppdelad i sex olika 

kategorier. Här kan man se att förutom övriga mål är målen som företagen oftast når mål för 

utdelning och kapitalstruktur. Måluppfyllselsen för marginal och avkastning är så gott som lika 

medan de mål som företagen i lägst utsträckning når är sina tillväxtmål, för vilka siffran hamnade 

på 41%. 

 

Tabell 3: Antal mål och måluppfyllelse, antal/andel 

 

Antal mål Uppnådda Ej uppnådda % Uppnått % Ej uppnått

Tillväxt 87 36 51 41% 59%

Marginal 80 39 41 49% 51%

Kapitalstruktur 180 133 47 74% 26%

Avkastning 130 63 67 48% 52%

Utdelning 200 149 51 75% 26%

Övriga mål 66 51 15 77% 23%

Totalt 743 471 272 63% 37%
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Tabell 4 visar mål och måluppfyllelse för endast tillväxt, marginal och avkastning för att kunna 

göra en jämförelse med tidigare studie. Här uppgår den totala måluppfyllelsen till 46%. 

 
Tabell 4: Antal mål och måluppfyllelse, antal/andel 

4.6 Mål för olika branscher 
Tabell 5 visar mål och måluppfyllelse indelat i olika branscher och figur 6 visar andelen 

uppfyllda mål per bransch. Antalet för olika branscher varierar i hög grad. Det är viktigt att 

minnas att vilken typ av mål företagen väljer att använda har en inverkan på resultatet (vi har 

redan sett att företagen oftare når utdelningsmål än tillväxtmål exempelvis). Här kan man se att 

företagen inom fastighet och finans och IT och telekom når hela 82% av sina mål medan det 

främst är tillverkningsföretagen och företag inom energi och material som inte når sina mål. 

Företagen inom energi och material når bara 45% av sina egenhändigt uppsatta finansiella mål 

(för att se genomsnittligt antal mål per bransch, uppdelat på vilka mål man använder, se figur 8 

under bilagor).  

 
Tabell 5: Antal mål och måluppfyllelse per bransch 

Antal mål Uppnådda Ej uppnådda % Uppnått % Ej uppnått

Tillväxt 87 36 51 41% 59%

Marginal 80 39 41 49% 51%

Avkastning 130 63 67 48% 52%

Totalt 297 138 159 46% 54%

Antal mål Uppnådda Ej uppnådda % Uppnått % Ej uppnått

Energi och material 73 33 40 45% 55%

Finans och fastighetsbolag 141 116 25 82% 18%

Hälsovård 59 40 19 68% 32%

Tillverkningsföretag 340 184 156 54% 46%

IT och telekom 28 23 5 82% 18%

Handelsföretag 102 75 27 74% 26%

Totalt 743 471 272 63% 37%
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Figur 6: Måluppfyllelse för olika branscher 

4.7 Mål över tid 
Tabell 6 visar en översikt av antalet uppnådda och icke uppnådda mål över tid.  

 
Tabell 6: Antal/andel uppnådda och icke uppnådda mål över tid 

Figur 7 visar över tid hur företagen har nått de mål som är satta i årsredovisningen. Här ser man 

en tydlig trend att företagen når sina mål i en växande takt med undantag för tydliga dippar 2009 

och 2012. Det året flest mål uppnåddes var 2011 med 80% och det året minst antal mål 

uppnåddes var 2002 med 53%. Genomsnittet av uppnådda mål över hela perioden var 63%. 

Antal mål Uppnått Ej uppnått % Uppnått % Ej uppnått

2012 42 30 12 71% 29%

2011 41 33 8 80% 20%

2010 41 32 9 78% 22%

2009 43 17 26 40% 60%

2008 76 47 29 62% 38%

2007 90 62 28 69% 31%

2006 82 53 29 65% 35%

2005 78 52 26 67% 33%

2004 78 51 27 65% 35%

2003 73 43 30 59% 41%

2002 72 38 34 53% 47%
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År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Måluppfyllelse 53% 59% 65% 67% 65% 69% 62% 40% 78% 80% 71%
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5 Analys 

5.1 Användning av finansiella mål 

Det är bara 3 av 40 företag jag undersökt som inte använder finansiella mål, majoriteten gör det, 

vilket säkert kan vara en del i den trend som har setts mot mer urförlig voluntary disclosure 

(Schuster och O’Connel, 2006). Företagens finansiella målsättningar har också, som tidigare 

nämnts i andra undersökningar, fått en mer central plats i årsredovisningen. Förutom att många 

använder sig av dem så refereras det ofta till dem i årsredovisningen, de har en tydlig plats och 

verkar definitivt vara ett använt verktyg i att ge en bild av företagets framtid och en strategi för 

att nå dit.  

Åkesson (2008) som är den som framförallt undersökt användningen av finansiella mål har visat 

att finansiella målsättningar i genomsnitt har ökat i årsredovisningarna. Andra studier som inte 

bara har undersökt finansiella mål utan allt som faller under begreppet voluntary disclosure har 

också visat på en ökning.  I denna studie kan man dock se att 2004 utgör något av en brytpunkt, 

efter 2004 har de finansiella målen stabiliserats till en genomsnittlig nivå kring 2,7 mål per 

företag. Så även fast den frivilliga informationsdelgivningen i stort ökar så indikerar i alla fall 

denna studie att antalet finansiella mål som är en del av den stabiliserats. Det enda året det 

genomsnittliga användandet av finansiella mål gick ner något var 2009. 

5.2 Sex typer av mål 

Av de olika typerna av mål som undersökts har de två vanligaste målen varit utdelning och 

kapitalstruktur. Av dessa mål är framförallt utdelningen något skild från de övriga. Det är inte ett 

prestationsmål på samma sätt som de andra målen, det är i många fall mera av en 

vinstföredelningsstrategi som företagen i sådana fall väljer att uppnå under förutsättning att de 

andra finansiella målen har nåtts (Åkesson, 2008). Det kan man se i årsredovisningarna från 

bland andra Swedbank som uteslöt alla finansiella mål utom utdelningsmålen för 2009 eftersom 

de var långt ifrån att nå dem. I några av företagens policy för utdelningar kan man läsa om 

liknande anledningar till uteslutningar eller användande av utdelningsmål. 

Åren 2004 till 2006 var utdelning speciellt populärt relativt de andra åren, kanske för att vi var 

mitt i en högkonjunktur och företagen ville vara tydliga med hur mycket utdelning man kunde 

förvänta sig och därmed locka fler investerare. Enligt signaleringsteori bör företagen också vara 
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mer benägna att använda finansiella mål som utdelning i goda tider för att visa hur man står sig 

motför sina egna tidigare prestationer och i jämförelse med andra företag.  

Åkessons (2008) visade att avkastningsmål var de vanligaste finansiella målen mellan 1996 och 

2004. Man kan se i denna studie att avkastningsmålen mellan 2002 och 2012 har legat på i 

princip samma nivå under hela perioden och som det tredje populäraste målet efter utdelning och 

kapitalstruktur. Det mål som i hög grad har ökat i popularitet är tillväxtmålen. De var ovanliga i 

Åkessons studie och han inkluderade dem inte bland de vanligaste målen. Här kan vi se att de 

ökat i popularitet. Tillväxtmålen anges ofta olika för olika företag och är också ett mål som 

reviderats oftare av företagen än de andra under undersökningsperioden. Exempelvis har SCA 

bytt tillväxtmål 3 gånger under den undersökta 10-årsperioden.  

5.3 Mål för olika branscher 

Tidigare studier inom voluntary disclodure har visat att det finns skillnader i hur mycket och vad 

för information företag i olika branscher delger som frivillig information i årsredovisningen. Det 

har också bevistats av bland andra Meek et al. (1995) och Cooke (1991) att företag inom samma 

bransch följer varandra när det kommer till frivillig delgivning av information. Om ett dominant 

företag gör något så följer de andra efter. Jag har inte explicit undersökt om företagen följer en 

dominant aktör i branschen när det kommer till hur de redovisar mål i årsredovisningen. Men jag 

kan se att företagen inom samma bransch tenderar att använda sig av samma typer av mål och 

ofta använder också majoriteten av företagen i branschen samma antal mål. 

Tillverkningsföretagen är en bransch som anger markant fler mål än andra. Vilket även bekräftats 

av Broberg et al. (2010) och Åkesson (2008). Det som skiljer mina resultat från Åkesson och 

Broberg är att finans- och fastighetbolagen (storbankerna m.m.) förmedlar näst flest mål i min 

studie och är en bransch som förmedlar färre mål i deras studier. Förutom att de undersökt en 

tidigare period så kan anledningen vara, trenden mot ökande voluntary disclosure eller 

lågkonjunkturen 2009. Tidigare studier har visat att sämre ekonomiska klimat kan leda till en 

ökning av frivillig information i årsredovisningen (Åkesson, 2008, Broberg, 2010). 

Lågkonjunkturen 2009 förde med sig tendenser till en bankkris som kan ha gjort att bankerna 

ville öka sitt förtroende hos sina intressenter och därmed satte fler och tydligare mål. Andra 

branscher har inte ökat antalet finansiella mål på samma sätt som bankerna, men av vad man kan 

se så är den generella trenden att företagen sätter mål som är lättare att nå. 
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Om man undersöker antalet använda finansiella mål i olika branscher och hur den utvecklingen 

har sett ut över tid (se figur 5) så indikerar mina resultat att användandet av finansiella mål går 

mot att bli mer homogent. De största skillnaderna var i början av den undersökta perioden och 

2012 är det genomsnittliga antalet finansiella mål mellan 2 och 3. De tre senaste åren har de olika 

branscherna närmat sig varandra i antalet använda mål till en nivå som börjar likna en standard. 

Före det spretade antalet mål mellan olika företag och branscher mycket mer vilket man kan se i 

min studie, och i Åkessons studie (2008) kan man även se ett sådant mönster om man går längre 

tillbaka. Såklart behövs fler år och fler företag undersökas för att fastställa påståendet att en 

homogenisering har skett när det kommer till antalet mål, men resultaten de senaste tre åren pekar 

åt det hållet.    

5.4 Måluppfyllelse 

Latham och Locke (2006) som har studerat målsättningar internt hos företag menar att man 

bedöms i relation till sina mål. Detta kan även ses som en sanning när det kommer till externa 

mål, att intressenter utvärderar företagens mål och utifrån dem gör sig en inställning till vad de 

anser om företaget och dess framtid. Framförallt då de finansiella målen får en allt viktigare roll. 

Ändå har tidigare studier visat att företagen sätter mål som de väldigt sällan når. Impink (2011) 

som är en av få som har undersökt detta visade i en studie att endast 30% av de nederländska 

företagen nådde målen i sina årsredovisningar och 38% av de amerikanska nådde målen i sina.  

5.5 Sex typer av mål 

Denna studie visar dock ett resultat som är mera positivt för sidan som jublar när företagen når 

sina mål. Under min undersökningsperiod var den genomsnittliga måluppfyllelsen 64%. Det är 

dock två kategorier av mål som skiljer Impinks studie med denna. Han inkluderade varken 

utdelningsmål eller kapitalstrukturella mål i sin undersökning. Om jag utesluter dessa och 

kategorin övriga mål når företagen 46% av målen, vilket är närmare Impinks resultat. Värt att 

notera är dock att företag från olika länder delger olika mycket frivillig information i 

årsredovisningen vilket kan göra att resultaten skiljer sig (Meek et al., 1995). Storleken på 

företagen har även en inverkan, de största företagen delger mer än de mindre (Meek et al., 1995) 

och jag har till skillnad från Impink (2011) bara koncentrerat undersökningen på de största 

företagen. Men fortfarande kan skillnaden mellan svenska företag och nederlänska företag ses 
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som relativt stor då skillnaden uppgår till 16 procentenheter, och skillnaden mellan de 

amerikanska och svenska som relativ liten då den uppgår till 8 procentenheter. 

Inkluderar man utdelning, kapitalstruktur och övriga mål nås en bra bit över hälften (64%). Så 

ställer man sig frågan om de svenska large cap-företagen når de mål de sätter upp i 

årsredovisningen så är det ingen tvekan om att majoriteten gör det. Tillväxtmålen som har ökat i 

antal är dock de som företag mest sällan når (41% uppnås). Även fast antalet icke uppnådda 

tillväxtmål över tidsperioden inte är så lågt som man projicerade för 2013 i Dagens Industri (2 av 

18) så kan trovärdigheten - vilket är det viktigaste när det kommer till signalering till intressenter 

genom delgivning av frivillig information - för det målet anses vara relativt låg. För 

avkastningsmålet, som länge har varit ett populärt mål och som till antalet i genomsnitt över 

tidsperioden jag undersökt hållit sig relativt stadigt, nås i 48% av fallen vilket också kan ses som 

lågt. Det råder inga tvivel om att de två målen som företagen i störst utsträckning ser till att nå är 

kapitalstruktur och utdelning. Att de ofta når dem tyder också på att dessa mål är de mål där 

företagen har mest kontroll över utfallet. Utdelning ses ju enligt till exempel Åkesson (2008) till 

stor del som en vinstfördelningsteknik som företagen använder sig av. Eftersom utdelningen 

också ofta uttrycks som en procentandel av resultatet, har ju företagen också möjlighet att nå det 

så länge resultatet är positivt.  Att företagen har en nog stark finansiell ställning för att kunna dela 

ut en del av vinsten är en signal att ta till sig. Men i jämförelse med de andra målen anser jag inte 

att den är lika stark.  

Målen för soliditet och skuldsättningsgrad kan ses som mål som företagen har mycket starka 

incitament att uppnå, eftersom de kan vara avgörande för företagets fortsatta finansiering. Man 

kan argumentera för att avkastning, tillväxt och marginalmål är sådana som företagen har råd att 

sätta lite högre och riskera att inte uppnå eftersom de inte har någon direkt betydelse för 

intressenter om de misslyckas med att uppnås (om man för en stund bortser från 

signaleringseffekten). Till skillnad från utdelning som ger direkt kapital till aktieägaren och en 

illa ställd kapitalstruktur som kan göra att företagets kapitalkostnad kan skjuta i höjden. Latham 

och Locke (2006) som utvecklat målsättningsteorin menar ju också att höga mål inom rimliga 

ramar föder bättre prestationer. Så vad man tjänar på att sätta tillväxt, marginal och 

avkastningsmål till en svåruppnådd nivå kan till viss del väga upp vad man förlorar på att de inte 

alltid nås.   
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5.6 Mål för olika branscher 

Något som är viktigt att notera är att vilka typer av mål som är vanligast i branschen har inverkan 

på hur utfallet ser ut (i figur 8 under bilagor kan ses vilka typer av mål som är vanligast i vilken 

bransch). För tillverkningsföretagen är avkastningsmål och tillväxtmål vanligare än i andra 

branscher, vilket till viss del gör deras måluppfyllelse lägre än andra branscher. För 

handelsföretagen är måluppfyllelsen hög (74%) till viss del för att utdelningsmål och mål för 

kapitalstrukturen är vanligare än andra. Men detta kan såklart inte förklara alla skillnader i 

resultatet. 

Företagen som anger flest mål är tillverkningsföretagen. De som uppfyller det lägsta antalet mål 

är företagen inom energi och material, tätt följda av just tillverkningsföretagen. Varför dessa 

typer av företag sätter fler, mer aggressiva, och de typer av mål som är svåra att nå kan ha många 

olika orsaker. Kanske är en förklaring att de är mest öppna med hur det går och sin strategi för 

framtiden. Det har visats också, av till exempel Broberg et al. (2010), att denna typ av företag 

överhuvudtaget delger mer information än företag inom andra branscher. Att visa på öppenhet, 

men också trovärdighet är något av det viktigaste inom att delge frivillig information i 

årsredovisningen (Watson et al. 2002). Om företagen konsekvent missar sina mål eller hamnar 

under sina vinstprognoser så tappar informationen sin trovärdighet (Healy och Palepu, 2001). 

Vilket alltså är risken för företagen som ofta missar målen och därmed en risk för företagen inom 

energi- och material och tillverkningsföretagen. Bristen på måluppfyllelse kan dock eventuellt 

vägas upp av högre öppenhet, vilket som sagt också ökar trovärdigheten och genom det blidkar 

intressent och analytiker och minskar osäkerheten. 

Den bransch som når flest mål är IT- och telekom och finans- och fastighetsbolagen. Det är 

tydligt att företagen inom IT- och telekom sätter mål med stor försiktighet, när de väl sätter mål 

(vilket de sällan gör) är det mål som de kan nå. Detsamma gäller till viss del finans och 

fastighetsbolagen. Vissa av bankerna som exempelvis SEB och Handelsbanken använder också 

finansiella mål mot vilka de förväntas ligga över ”branschgenomsnittet”, eller bättre än 

”jämförbara” banker. Att man inte preciserar hur utfallet bör bedömas gör att det blir svårt att 

objektivt kartlägga utfallet vilket gör att man får bedöma utfallet utifrån vad bankerna själva 

säger, vilket nästan alltid är att de nås. Annars undviker de i regel att precisera något utfall. 

Swedbank valde att inte ange några finansiella mål förutom utdelningsmålet för året 2009 på 
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grund av det tuffa ekonomiska klimatet, vilket också är ett sätt att undvika att man inte når sina 

mål. Så de två branscherna som i störst utsträckning når målen verkar mycket måna om att nå 

dem i jämförelse med andra branscher.  

5.7 Hur målen förändras över tid 

Om man ser till företagens totala måluppfyllelse mellan 2002 och 2012 kan man se att antalet 

uppnådda mål ökar. Långt fler mål nås idag än för 10 år sedan. På samma sätt som antalet mål har 

standardiserats något över perioden som jag nämnt tidigare så verkar företagen växande takt ange 

fler mål som de faktiskt når. Kanske kan det förklaras av att de finansiella målen fått en mer 

central roll och även efterfrågas av analytiker i större utsträckning. Och med det väljer företagen 

att sätta mål som är mer realistiska.  

Om man tittar på måluppfyllelsen över tid kan man även se hur skiftningar i konjunkturen har 

inverkan på måluppfyllelse. Måluppfyllelsen följer konjunkturen. Under finanskrisen 2009 nådde 

få företag målen och även 2012 som innebar ett något kärvare ekonomiskt klimat förde med sig 

en smärre nedgång i måluppfyllelse. Det finns olika sätt att se på hur företagen beter sig i 

högkonjunktur respektive lågkonjunktur och hur de då väljer att använda de finansiella målen. 

Man kan argumentera för att företagen ska delge mer i lågkonjunktur för att minska osäkerheten 

hos sina intressenter. Kanske främst ifråga om kapitalstrukturella mål för att på så sätt sänka sina 

kapitalkostnader, vilket mer frivillig informationsdelgivning har visat sig kunna göra (Francis, et 

al. 2007). Min undersökning stödjer även att företagen beter sig så om man ser till att fler mål för 

kapitalstruktur angavs för årsredovisningarna som beskrev verksamhetsåret 2008. Då dessa 

årsredovisningar kom ut var vi mitt uppe i finanskrisen. Samtidigt ska företagen enligt 

signaleringsteori vid goda resultat vilja signalera det till marknaden och då resultaten är sämre 

undvika signalering (Watson et al. 2002). Med det borde företagen, i motsats till det tidigare 

resonemanget, delge färre mål i lågkonjunktur för att de kommer ha svårt att nå dem. Här märker 

man att den stora skillnaden utgörs av vilka typer av mål man talar om.  Från undersökningen kan 

jag se att utdelning är ett mål som oftare används under högkonjunktur, och då ökar intressentens 

säkerhet. Jag kan också se att kapitalstrukturmål används oftare vid lågkonjunktur, som ett sätt att 

minska intressentens osäkerhet. Så skillnaden i vilket mål man använder är viktig att notera. 

När man ser hur ofta företagen når sina mål över tid (63% i genomsnitt) kan det även vara 

intressant att jämföra med hur ofta företagen når sina mål internt. Man kan tycka att skillnaderna 
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inte behöver vara stora och att de interna och externa målen bör hänga samman. Men Merchant 

och Manzoni (1989) visade i sin studie att företag når interna målsättningar i 80-90% av fallen, 

vilket är markant mer än de externa målen som undersökts i denna studie. Anledningarna att 

företagen sätter interna mål som man i större utsträckning når är rörliga ersättningar som bonusar, 

att chefer ökar sin status och att det ökar förutsägbarheten för framtida vinster. Det här visar att 

incitamenten för att nå de interna målen kan anses vara starkare än de som finns för att nå de 

externa målen.  

5.8 Summering av målsättning över tid 

Om man ska gå tillbaka till problemet, vad som fick mig att börja fundera över finansiella mål, 

och det övergripande målet med uppsatsen så var det att förstå de finansiella målen som företagen 

anger i årsredovisningen, utreda hur de används och om de faktiskt säger något om vart företaget 

kommer vara i framtiden. Dagens Industri skrev att endast 2 av 18 mål skulle uppnås 2013 och 

Donaldsson (1984) skrev att målen ibland är inkonsekventa och motsägelsefulla. Om företagen 

då ofta delger frivillig information och sätter upp finansiella mål för att minska osäkerheten hos 

intressenter vilket bland andra Graham et al. (2005) och Meek et al. (1995) menar, varför är då 

målen så svåra att nå, och om de är det motverkar det då inte i viss mån sitt eget syfte? 

Enligt signaleringsteori är en av anledningarna till att man skickar signaler till intressenter att 

man vill särskilja sig från konkurrenter (Watson et al. 2002). Detta kan hjälpa till att förklara 

varför det är en skillnad mellan olika mål; varför tillväxt, avkastning och marginalmål tenderar att 

vara högre satta än målen för kapitalstruktur och utdelning. Ofta så högt att de är svåra att uppnå. 

Företagen vill med de målen visa stora utvecklingsambitioner och nyttan som kommer realiseras 

om intressenten väljer att ha en relation till just dem, och på så sätt särskilja sig från konkurrenter. 

Men eftersom trovärdighet också är en nyckel då företagen sänder signaler så kanske det kan 

förklara varför målen generellt går mot att bli mer realistiska. Det blir en balansgång för 

företagen där de höga målen för tillväxt, marginal och avkastning behöver hållas tillbaka på 

grund av vikten av trovärdighet, som ökar om målen är rimliga.  

Huruvida intressenter ska se finansiella mål som starka signaleringsmekanismer så hävdar Impink 

(2011) att så är fallet. Att företagen med mål, och de som uppnår sina mål går bättre än de som 

inte gör det, vilket även Cools och Van Prag (2003) har kommit fram till. Denna studie har inte 

explicit utrett någon relation mellan finansiella mål och vad intressenten faktiskt kan tjäna på att 
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de uppnås, utan endast utrett användningen och utfallet och dragit slutsatser från det. Men utifrån 

den senare delen av andra frågeställningen i uppsatsen, om målen kan anses vara realistiska och 

säga något om vart företaget kommer vara i framtiden så måste svaret bli ja, med reservation för 

att man behöver göra skillnad på olika typer av mål. I 63% av fallen tycks företagen hamna på 

den nivå de planerat. Så målen måste kunna ses som en signalmekanism såtillvida att de i 

majoriteten av fallen ger en bild av vart företag kommer vara i framtiden och därmed minskar 

informationsassymetrin. Vilket kan vara intressant att veta för företagens intressenter. 
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9 Slutsatser 

Målet med uppsatsen har varit att öka förståelsen för voluntary disclosure genom att undersöka 

finansiella målsättningar i svenska företags årsredovisningar. 

1. Hur ser användningen av finansiella mål ut bland de svenska företagen i 

årsredovisningarna mellan 2002 och 2012, sett till antalet mål och vilka mål som 

används? Hur skiljer sig användningen mellan olika branscher? 

Användningen av finansiella mål bland företagen har förändrats under undersökningsperioden. 

Tidigare studier har visat att företagen ägnar sig åt mer voluntary disclosure och att de finansiella 

målens genomsnittliga antal har varit växande. Denna studie visar att det genomsnittliga antalet 

finansiella mål efter 2004 inte har växt utan stabiliserats. De vanligaste typerna av finansiella mål 

har varit utdelningsmål och mål för kapitalstrukturen tätt följt av avkastningsmål. Minst vanliga 

har målen för tillväxt och marginal varit. I likhet med tidigare studier finns skillnader i hur olika 

branscher delger finansiella mål, företagen inom energi- och material samt tillverkningsföretagen 

sätter flest mål. Trenden går dock mot att skillnaderna blir mindre och olika branscher närmar sig 

varandra i antalet delgivna mål. 

2. I vilken utsträckning når svenska företag de finansiella målen som anges i 

årsredovisningen, hur skiljer sig utfallet mellan olika branscher och hur har 

måluppfyllelsen förändrats mellan 2002 och 2012? 

Företagen på den svenska large cap-listan når sina finansiella mål i 63% av fallen. Om man för 

att jämföra med tidigare studier utesluter mål för kapitalstruktur och utdelningsmål når de 

svenska företagen 46% av sina mål vilket ändå är en bit över resultaten från tidigare studier (30% 

och 38%). Företagen inom IT- och telekom, samt fastighets- och finansföretagen når i störst 

utsträckning sina finansiella mål. Tillverkningsföretagen och företagen inom energi- och material 

har lägst andel måluppfyllelse av de undersökta branscherna. 

Förutom ovanstående slutsatser kan man även se hur måluppfyllelsen förändrats. En trend kan ses 

att företagen mot slutet av undersökningsperioden oftare än tidigare sätter mål som de når. Det 

finns alltså tendenser att företagen nu, i större utsträckning än tidigare, sätter mer realistiska mål 

och som därför säger mer om deras framtid. Man kan även se en tydlig skillnad i måluppfyllelse 

beroende på vilka mål man undersöker. Utdelningsmålen och målen för kapitalstruktur är 
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vanligast att företagen når, och tillväxtmålet, marginalmålet och avkastningsmålet är de mål som 

företagen har svårast att nå upp till. 

9.1 Diskussion och vidare forskning 

Denna undersökning har ämnat öka förståelsen för voluntary disclosure genom att undersöka de 

finansiella målen hos ett urval av 40 företag. Framtida forskning bör förslagsvis göras på en 

större skala som även inkluderar small cap- och mid cap-företag. Här skulle skillnaderna kunna 

utforskas för företag av olika storlek. 

Som teoretisk utgångspunkt har vad som tidigare skrivits om voluntary disclosure och 

signaleringsteori använts vilket har varit behjälpligt i analysen för att förklara användningen av 

finansiella mål, skillnader mellan typer av mål och branscher och även för att ge en bild av vad 

målen säger om företagens omedelbara framtid. En framtida undersökning som undersöker de 

finansiella målsättningarna i årsredovisningen och vad en intressent skulle tjäna på att de uppnås 

eller används skulle vara mycket intressant. På så sätt skulle signaleringsteorin kunna appliceras 

på de finansiella målen i en ännu högre grad, och skillnaderna kunna förklaras ytterligare. 

Finansiella målen och dess relation till andra företeelser som aktieavkastning, typ av ägande, 

konjunkturcykler skulle också vara mycket intressant att studera. 

Utifrån vad man kan utläsa av de senaste årens finansiella målsättningar i årsredovisningar har 

det skett en viss homogenisering i användet av finansiella mål. Huruvida det kommer fortsätta 

och om de finansiella målen som beskrivs i denna uppsats kommer bli en bestående trend och 

kommer fortsätta inneha den centrala platsen i årsredovisningarna som de haft senaste åren 

återstår att se och är material för en framtida uppsats att utreda. 
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11 Bilagor 
Tabell 7: Företag och branscher 

 

 

Företag Sektor Nasdaqs benämning

BillerudKorsnäs Energi och material Basic Materials

Boliden Energi och material Basic Materials

Holmen Energi och material Basic Materials

Lundin Petrolium Energi och material Basic Materials

SSAB Energi och material Basic Materials

Atrium Ljungberg Finans och fastighetsbolag Financials

Handelsbanken Finans och fastighetsbolag Financials

Hufvudstaden Finans och fastighetsbolag Financials

Nordea Finans och fastighetsbolag Financials

SEB Finans och fastighetsbolag Financials

Swedbank Finans och fastighetsbolag Financials

Wallenstam Finans och fastighetsbolag Financials

AstraZeneca Hälsovård Health Care

Elekta Hälsovård Health Care

Getinge Hälsovård Health Care

Meda Hälsovård Health Care

ABB Tillverkningsföretag Industrials

ALFA LAVAL Tillverkningsföretag Industrials

Assa Abloy Tillverkningsföretag Industrials

Atlas Copco Tillverkningsföretag Industrials

NCC Tillverkningsföretag Industrials

PEAB Tillverkningsföretag Industrials

Sandvik Tillverkningsföretag Industrials

Scania Tillverkningsföretag Industrials

Securitas Tillverkningsföretag Industrials

Skanska Tillverkningsföretag Industrials

SKF Tillverkningsföretag Industrials

Trelleborg Tillverkningsföretag Industrials

Volvo Tillverkningsföretag Industrials

Axis AB IT och telekom Telecommunications and Technology

Ericsson IT och telekom Telecommunications and Technology

Tele2 IT och telekom Telecommunications and Technology

TeliaSonera IT och telekom Telecommunications and Technology

Autoliv Konsumentföretag och dagligvaror Consumer goods and Consumer services

Axfood Konsumentföretag och dagligvaror Consumer goods and Consumer services

Electrolux Konsumentföretag och dagligvaror Consumer goods and Consumer services

H&M Konsumentföretag och dagligvaror Consumer goods and Consumer services

Oriflame Konsumentföretag och dagligvaror Consumer goods and Consumer services

SCA Konsumentföretag och dagligvaror Consumer goods and Consumer services

Swedish match Konsumentföretag och dagligvaror Consumer goods and Consumer services
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Tabell 8: Översikt, mål uppdelat på företag och år

 

BillerudKorsnäs 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Tot Boliden 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Tot

Tillväxt x x x x x x 6 Tillväxt 0

Marginal x x x x x x x 7 Marginal 0

Kapitalstruktur x x x x x x x x x x x 11 Kapitalstruktur x x x x x x x x x 9

Avkastning x x x x x x x x x x x 11 Avkastning x x x x x x x x x 9

Utdelning x x x x x x x x x x x 11 Utdelning x x x x x x x x x 9

Övrigt mål 0 Övrigt mål 0

Totalt 4 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 46 Totalt 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 27

Holmen 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Lundin Petrolium 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Tillväxt 0 Tillväxt 0

Marginal 0 Marginal 0

Kapitalstruktur x x x x x x x x x x x 11 Kapitalstruktur 0

Avkastning x x x x x x x x x x x 11 Avkastning 0

Utdelning x x x x x x x 7 Utdelning 0

Övrigt mål 0 Övrigt mål 0

Totalt 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 29 Totalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SSAB 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Atrium Ljungberg 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Tillväxt 0 Tillväxt 0

Marginal 0 Marginal 0

Kapitalstruktur x x x x x x x x x x x 11 Kapitalstruktur x x x x x x x 7

Avkastning x x x x x x x x x x x 11 Avkastning 0

Utdelning x x x x x x x x x x x 11 Utdelning x x x x x x x x x x x 11

Övrigt mål 0 Övrigt mål x x x x x x x 7

Totalt 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 Totalt 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 25

Hufvudstaden 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Handelsbanken 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Tillväxt 0 Tillväxt 0

Marginal 0 Marginal 0

Kapitalstruktur x x x x x x x x x x x 11 Kapitalstruktur x x x x x x 6

Avkastning 0 Avkastning x x x x x x x x x x x 11

Utdelning x x x x x x x x x x x 11 Utdelning x x x x x 5

Övrigt mål 0 Övrigt mål 0

Totalt 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 Totalt 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22

SEB 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Nordea 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Tillväxt 0 Tillväxt 0

Marginal 0 Marginal 0

Kapitalstruktur x x x x x x x x x x x 11 Kapitalstruktur x x x x x x x 7

Avkastning x x x x x x x x x x x 11 Avkastning x x x x x x x x x x 10

Utdelning x x x x x x x x x x x 11 Utdelning x x x x x x x x x 9

Övrigt mål x x x x x 5 Övrigt mål x x x x 4

Totalt 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 38 Totalt 3 3 3 3 4 3 3 3 3 0 2 30

Wallenstam 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Swedbank 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Tillväxt 0 Tillväxt 0

Marginal 0 Marginal 0

Kapitalstruktur x x x x x x x 7 Kapitalstruktur x x x x x x x x x x 10

Avkastning x x 2 Avkastning x x x x x x x x x x 10

Utdelning 0 Utdelning x x x x x x x x x x x 11

Övrigt mål x x x x x x x x x x x 11 Övrigt mål x x x x x x 6

Totalt 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 Totalt 3 3 3 1 4 4 4 4 4 4 3 37

Elekta 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 AstraZeneca 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Tillväxt x x x x x x x x x x x 11 Tillväxt 1

Marginal 0 Marginal x x x 3

Kapitalstruktur x x x x x x x x x x x 11 Kapitalstruktur 0

Avkastning x x x x x x x x x x x 11 Avkastning 0

Utdelning x x x x x x x x x x x 11 Utdelning x x x x x x x x x x x 11

Övrigt mål 0 Övrigt mål x x x 3

Totalt 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 Totalt 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 18

Meda 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Getinge 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Tillväxt 0 Tillväxt x x x x x x x x x x x 11

Marginal 0 Marginal x x x x x x x 7

Kapitalstruktur 0 Kapitalstruktur 0

Avkastning 0 Avkastning 0

Utdelning 0 Utdelning x x x x x x x x x x x 11

Övrigt mål 0 Övrigt mål x x x x 4

Totalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totalt 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 33

ALFA LAVAL 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 ABB 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Tillväxt x x x x x x x x x x x 11 Tillväxt x x x x x x x 7

Marginal x x x x x x x x x x x 11 Marginal x x x x x x x x 8

Kapitalstruktur x x x x x x x x x x x 11 Kapitalstruktur x x x x 4

Avkastning x x x x x x x x x x x 11 Avkastning x 1

Utdelning x x x x x x x x x 9 Utdelning 0

Övrigt mål 0 Övrigt mål x 1

Totalt 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 53 Totalt 3 2 0 1 0 2 0 4 3 3 3 21

Assa Abloy 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 NCC 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Tillväxt x x x x x x x x x x x 11 Tillväxt 0

Marginal x x x x x x x x x x x 11 Marginal 0

Kapitalstruktur 0 Kapitalstruktur x x x x x x x x x x x 11

Avkastning x x x x x x 6 Avkastning x x x x x x x x x x x 11

Utdelning x x x x x x x x x x x 11 Utdelning x x x x x x x x x x x 11

Övrigt mål x x x x x 5 Övrigt mål 0

Totalt 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 44 Totalt 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33
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Atlas Copco 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Sandvik 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Tillväxt x x x x x x x x x x x 11 Tillväxt x x x x x x x x x x x 11

Marginal x x x x x x x x 8 Marginal 0

Kapitalstruktur 0 Kapitalstruktur x x x x x x x x x x x 11

Avkastning x x x x x x x x x x x 11 Avkastning x x x x x x x x x x x 11

Utdelning x x x x x x x x x x x 11 Utdelning x x x x x x x x x x x 11

Övrigt mål 0 Övrigt mål 0

Totalt 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 Totalt 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

PEAB 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Securitas 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Tillväxt 0 Tillväxt x x x x x x x x x x x 11

Marginal 0 Marginal x x x x x 5

Kapitalstruktur x x x x x x x x x 9 Kapitalstruktur 0

Avkastning x x x x x x x x x 9 Avkastning x x x x x 5

Utdelning x x x x x x x x x 9 Utdelning x x x x x x x x x x x 11

Övrigt mål x x x 3 Övrigt mål x x x x x x x x x x x 11

Totalt 3 3 3 3 3 3 4 4 4 Totalt 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5

Scania 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 SKF 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Tillväxt 0 Tillväxt x x x x x x x x x x 10

Marginal 0 Marginal x x x x x x x x x x x 11

Kapitalstruktur 0 Kapitalstruktur x x x x x x x x x x x 11

Avkastning 0 Avkastning x x x x x x x x x x x 11

Utdelning 0 Utdelning x x x x x x x x x x x 11

Övrigt mål 0 Övrigt mål 0

Totalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totalt 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4

Skanska 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Volvo 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Tillväxt 0 Tillväxt x x x x x x x x x x x 11

Marginal 0 Marginal x x x x x x x x x x x 11

Kapitalstruktur x x x 3 Kapitalstruktur x x x x x x x x x x x 11

Avkastning x x x x x x x x x x x 11 Avkastning x x x x x x x x x x 10

Utdelning x x x x x x x x x x x 11 Utdelning x x x x x x 6

Övrigt mål x x x x x x x 7 Övrigt mål 0

Totalt 3 3 3 3 2 2 2 2 4 4 4 Totalt 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5

Trelleborg 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Axis AB 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Tillväxt x x x x x x x x x x 10 Tillväxt x x x x x x x x x x x 11

Marginal x x x x x x x x 8 Marginal x x x x x x x x x x x 11

Kapitalstruktur x x x x x x 6 Kapitalstruktur x x x x x x x x x x 10

Avkastning x x x x x x x x x x 10 Avkastning 0

Utdelning x x x x x x x x x x 10 Utdelning x x x x x x x x x x x 11

Övrigt mål x x x x x x 6 Övrigt mål 0

Totalt 4 4 4 4 6 6 6 6 5 5 Totalt 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Tele2 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Ericsson 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Tillväxt 0 Tillväxt x x x x x x x x x 9

Marginal 0 Marginal x x x x x x x x x 9

Kapitalstruktur 0 Kapitalstruktur 0

Avkastning x 1 Avkastning 0

Utdelning 0 Utdelning 0

Övrigt mål 0 Övrigt mål x x x x x x x x x 9

Totalt 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totalt 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0

TeliaSonera 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Autoliv 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Tillväxt 0 Tillväxt x x x x x x x x x x x 11

Marginal 0 Marginal 0

Kapitalstruktur 0 Kapitalstruktur x x x x x x 6

Avkastning 0 Avkastning 0

Utdelning x x x x x x x x x 9 Utdelning 0

Övrigt mål 0 Övrigt mål x x x x x x x x x x x 11

Totalt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 Totalt 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2

Axfood 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Electrolux 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Tillväxt 0 Tillväxt x x x x 4

Marginal x x x x x x x x 8 Marginal x x x x x x x x 8

Kapitalstruktur x x x x x x x x 8 Kapitalstruktur 0

Avkastning x x 2 Avkastning x x x x 4

Utdelning x x x x x x x x x x x 11 Utdelning x x x x x x x 7

Övrigt mål 0 Övrigt mål x x x x 4

Totalt 3 3 3 3 3 3 1 1 4 4 1 Totalt 4 4 4 4 2 2 1 1 1 2 2

H&M 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Oriflame 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Tillväxt 0 Tillväxt x x x x x x x 7

Marginal 0 Marginal x x x x x x x 7

Kapitalstruktur 0 Kapitalstruktur 0

Avkastning 0 Avkastning 0

Utdelning x x x x x x x x x x x 11 Utdelning x x x x x x x x x 9

Övrigt mål 0 Övrigt mål 0

Totalt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Totalt 3 3 3 3 3 1 3 3 1 0 0

SCA 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Swedish match 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Tillväxt x x x x x x x x x x 10 Tillväxt 0

Marginal x 1 Marginal 0

Kapitalstruktur x x x x x x x x x x x 11 Kapitalstruktur x x x x x x x 7

Avkastning x x x x x x x x x 9 Avkastning 0

Utdelning x 0 Utdelning x x x x x x x x x x x 11

Övrigt mål x 1 Övrigt mål 0

Totalt 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 Totalt 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1

Energi och material Finans och fastighet Hälsovård Tillverkningsföretag It och telekom Handelsföretag
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Tabell 9: Antal mål i genomsnitt per år och bransch 

 

Figur 8: Genomsnittligt antal mål per bransch indelat i vilka mål man använder. 

 

 

11.1 Beräkningsmetod – exempel NCC 

För att utföra beräkningarna i uppsatsen har Excel varit hjälpmedlet. Om vi tar NCC som ett 
exempel för hur beräkningarna har genomförts har det gått till enligt följande metod: Jag har tagit 
ut alla NCCs årsredovisningar för åren 2002 till 2012 och tagit ut de finansiella mål jag hittat som 
jag utan tvekan kunnat jämföra utfall för i efterhand och gjort en anteckning för varje mål och hur 
de bör jämföras med utfall. I tabell 9 nedan kan ses hur NCCs finansiella mål har förändrats 
under 10-årsperioden. Alla mål sammanfattas i tabellerna nedan. Jag har endast jämfört 
målsättning och utfall år för år eftersom NCC inte anger att deras mål bör utvärderas i cykler. Jag 
kan utläsa att ROE nås 6 av 11 möjliga år. Utdelningsmålet nås 8 av 11 år och målet för 
kapitalstrukturen (som 2 av åren är soliditet och 9 år skuldsättningsgrad) nås 9 av 11 möjliga år. 
NCC är ett exempel som inte anger sitt utfall i konjunkturcykler varför den metoden inte är 
applicerbar i exemplet. För ett företag som Volvo som normalt utvärderar alla sina mål i 
genomsnitt över cykler har jag använt medeltalsfunktion i Excel för längsta möjliga perioden. 
Som mest 11 år och som minst 5 (se förklaring i avsnittet 3.7).   Det sammanfattande resultatet 

Antal mål i genomsnitt per år per sektor 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Energi och material 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,40

Finans och fastighetsbolag 2,14 2,33 2,43 2,43 2,71 2,86 3,00 2,43 2,71 2,57 2,43

Hälsovård 1,75 1,75 1,75 1,75 2,00 2,00 2,00 2,25 2,75 2,75 2,75

Industriföretag 3,77 3,92 4,00 4,00 3,69 3,62 3,23 3,23 3,08 3,23 3,23

IT och telekom 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Konsumentföretag och dagligvaror 1,43 1,86 1,86 1,86 1,86 2,00 2,43 2,71 2,71 2,71 2,57
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för NCC kan ses i tabell 10 nedan. Jag har sedan använt medeltalsfunktionen för att få ut ett 
genomsnitt som också gäller per år, per bransch och över hela perioden för alla företagen utan 
vidare indelning (tabell 3 är ett exempel på målutfallssammanställning uppdelat på typ av mål). 
Jag anser att jag kan lita på vad företagen anger för utfall gällande till exempel ROE, utdelning 
och soliditet och har därför jämfört med företagens egna siffror då jag har kunnat. Då dessa inte 
varit tillgängliga (vilket sällan varit fallet) har jag genomfört egna beräkningar enligt metoder 
som nämns under varje målkategori i avsnittet 3.4.  

 

Tabell 9: Sammanställning av mål och måluppfyllelse för NCC 2002 till 2012 

 

Tabell 10: Sammanställning utfall för NCC 

År Mål Måltal (Utfall) Kommentar

NCC 2012 ROE 20% 23,0%

NCC 2012 Skuldsättningsgrad Max 1,5 ggr EK 0,7ggr Får max vara 1,5 ggr det egna kapitalet

NCC 2012 Utdelning >50% 57,0%

NCC 2012

NCC 2011 ROE 20% 17,0%

NCC 2011 Skuldsättningsgrad Max 1,5 ggr EK 0,5% Får max vara 1,5 ggr det egna kapitalet

NCC 2011 Utdelning >50% 83,0%

NCC 2011

NCC 2010 ROE 20% 20,0%

NCC 2010 Skuldsättningsgrad Max 1,5 ggr EK 0,1% Får max vara 1,5 ggr det egna kapitalet

NCC 2010 Utdelning >50% 71,0%

NCC 2010

NCC 2009 ROE 20% 18,0%

NCC 2009 Skuldsättningsgrad Max 1 ggr EK 0,1% Får max vara 1 ggr det egna kapitalet

NCC 2009 Utdelning >50% 52,0%

NCC 2009

NCC 2008 ROE 20% 27,0%

NCC 2008 Skuldsättningsgrad Max 1 ggr EK 0,5% Får max vara 1 ggr det egna kapitalet

NCC 2008 Utdelning >50% 24,0%

NCC 2008

NCC 2007 ROE 20% 34,0%

NCC 2007 Skuldsättningsgrad Max 1 ggr EK 0,1% Får max vara 1 ggr det egna kapitalet

NCC 2007 Utdelning >50% 53,0%

NCC 2007

NCC 2006 ROE 15% 27,0%

NCC 2006 Skuldsättningsgrad Max 1 ggr EK 0,1% Får max vara 1 ggr det egna kapitalet

NCC 2006 Utdelning >50% 50,0%

NCC 2006

NCC 2005 ROE 15% 18,0%

NCC 2005 Skuldsättningsgrad Max 1 ggr EK 0,1% Får max vara 1 ggr det egna kapitalet

NCC 2005 Utdelning >50% 50,0%

NCC 2005

NCC 2004 ROE 15% 14,0%

NCC 2004 Skuldsättningsgrad Max 1 ggr EK 0,1% Får max vara 1 ggr det egna kapitalet

NCC 2004 Utdelning >50% 54,0%

NCC 2004

NCC 2003 ROE 15% neg

NCC 2003 Soliditet >30% 21,0%

NCC 2003 Utdelning 50% 35,0%

NCC 2003

NCC 2002 ROE 15% 8,0%

NCC 2002 Soliditet >30% 22,0%

NCC 2002 Utdelning 50% ej nått

NCC 2002

NCC Industriföretag Antal mål Uppnått Ej Uppnått Kommentar

Tillväxt

Marginal

Kapitalstruktur 11 9 2

Avkastning 11 6 5

Utdelning 11 8 3

Övriga mål

Totalt 33 23 10


