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SAMMANFATTNING 

Syftet med studien är att jämföra och uppmärksamma om mängden mål och precisionen i målen 

skiljer sig åt mellan företag från olika länder och vad det i så fall kan tänkas bero på. Studien 

granskar även hur rapporteringen påverkas av dubbelnoteringar. Studien genomförs via 

ordsökningar i årsredovisningar och granskar företag från USA och Storbritannien 

(anglosaxiska), samt företag från Frankrike, Nederländerna, Sverige och Tyskland 

(kontinentaleuropeiska). Utifrån tidigare forskning förväntas anglosaxiska företag rapportera fler 

mål än kontinentaleuropeiska. Dubbelnoterade företag väntas rapportera fler mål än 

enkelnoterade. 

 

När alla mål mäts är skillnaderna i rapportering av mål mellan kontinentaleuropeiska och 

anglosaxiska företag inte signifikanta, dock uppnås signifikans för de mer precisa (hårdare) 

målen. Tyska företag rapporterar flest och amerikanska rapporterar minst antal mål. Företagen 

från övriga fyra länder rapporterar ungefär lika många mål i genomsnitt. Signifikanta skillnader 

finns mellan flertalet av länderna i rapporteringen. Studien antyder att stämningsrisk är en viktig 

dimension för att förklara mängden rapporterade mål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord:  Frivillig rapportering, finansiella mål, icke-finansiella mål, nationella skillnader, anglosaxiska, 

kontinentaleuropeiska 



!
!
!

 

 

 

 

Förord 
  

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Daniel Brännström 

 för det stöd du har givit oss under terminen. 

 Vidare vill vi tacka våra opponenter för givande feedback. Detta har i stor utsträckning 

bidragit till kvaliteten av uppsatsen. 

  

Tack! 

  

Uppsala universitet 15 januari 2014 

  

  

  

  

  

Martin Fredriksson      Per Carlbom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



!
!
!

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 INLEDNING………………………………………………………………………………………...1 

2 TEORETISKT RAMVERK………………………………………………………………………..4 

2.1 Rapportering…………………………………………………………………………….……...…..4 

2.2 Nationella skillnader……………………………………….…………………………….…………5 

   2.2.1 Legala miljön……………………………………………………...……..……………………..………..8 

   2.2.2 Ägarstruktur……………………………………………………….…………………………….….…….9 

   2.2.3 Kapitalstruktur……………………………………………………………………………….…...........10 

2.3 Dubbelnoteringar………………………………………………...………………………….…….12 

3 METOD………………………………………………………...…………………………………..14 

3.1 Val av metod………………………………………………………...…………………………….14 

3.2 Tillvägagångssätt…………………………………………………...…………………………......15 

   3.2.1 Datainsamling…………..…………………………………………..……………………............15 

   3.2.2 Urval………..……………………..……………………………………….………………………......17 

   3.2.3 Bortfall……..……………………………………………………………….……..………...................19 

4 RESULTAT OCH ANALYS………………………………………………………..…...…….….20 

5 SLUTSATSER………………………………………......................................................................28 

5.1 Förslag på framtida forskning………………………………………………...…………………..30 

6 REFERENSER…………………………………………………………...……………..…………31 

7 BILAGA……………………………………………………………...……………………….……37 

 

TABELLFÖRTECKNING 

Tabell 1. Nationella skillnader………..………………………………………………….…………….6 

Tabell 2. Medelvärden för rapportering av mål för anglosaxiska och kontinentaleuropeiska företag..20 

Tabell 3. Andelen mål som rapporteras i respektive land av samtliga länders mål……...…………...21 

Tabell 4. Signifikansnivåer för parvisa jämförelser mellan länder avseende antal mål……...…….....24 

Tabell 5. Andelen hårdare mål som rapporteras i respektive land av samtliga länders hårdare mål…25 

Tabell 6. Jämförelse av antal mål hos enkelnoterade och dubbelnoterade företag.……..….…...……26 

Tabell 7. Dubbelnoteringar………………………………………………………….………………...27 

 

 



!
!
!

1!

1. INLEDNING 

Rapporteringen kan delas in i frivillig och obligatorisk (Beyer et al. 2010). Enligt Boesso och 

Kumar (2007) har missnöjet med företags obligatoriska finansiella rapportering bland investerare 

och andra intressenter, lett till krav på mer omfattande, frivillig information. Författarna kommer 

i sin studie fram till att graden av engagemang bland företagens intressenter påverkar mängden 

frivillig information som rapporteras. Den frivilliga informationen syftar till att ge en mer 

omfattande information till externa intressenter för att underlätta dessas bedömningar av 

företagets framtidsutsikter. Den frivilliga rapporteringen sker ofta baserat på en förhoppning att 

informationen ska hjälpa aktiemarknaden att uppmärksamma tidigare dolda faktorer i företagens 

värde (Schuster och O‘Connell, 2006, s. 1). Meek et al. (1995, s. 555-556.) hävdar att en 

anledning till att företagen tillhandahåller frivillig information är för att kunna anskaffa kapital 

till bästa möjliga villkor. Samtidigt framhåller Botosan (1997) att bevisen för ett samband mellan 

mer rapportering och lägre kapitalkostnader är begränsade.  

 

Den frivilliga informationen som rapporteras kan variera. Healy och Palepu (2001) ger exempel 

på vad som kan inkluderas i begreppet frivillig rapportering: ledningens prognoser, 

presentationer för analytiker, pressmeddelanden, webbplatser och andra företagsrapporter. 

Broberg et al. (2010) undersöker rapporteringen av frivillig information i årsredovisningar från 

svenska börsnoterade företag. Författarna menar att den frivilliga informationen ofta består av 

bland annat aktieinformation, prognoser, mål samt generell information som 

organisationsstruktur, vision och policys (Broberg et al., 2010, s. 372-374). Enligt Ho och Taylor 

(2013) innehåller den information som rapporteras av företag vanligen såväl finansiell som icke-

finansiell information. Tidigare studier som exempelvis Wyatt (2008) har använt sig av 

indelningen finansiell och icke-finansiell information i samband med rapporteringsbeslut.  

 

Impink (2011, s. 11) hävdar att mål i likhet med prognoser är framåtriktade. En prognos är ett 

intervall eller en punktestimering av framtida finansiella resultat eller positioner. (Frost & 

Pownall, 1994, s.81) Shi et al. (2012) understryker vikten av företagsledningarnas prognoser, att 

de är ett direkt mått på företagsledningarnas bedömningar om framtiden. Av författarna 

framhålls att intäktsprognoser i USA är ett av de främsta sätten på vilket chefer rapporterar 

information till utomstående intressenter. Impink (2011, s. 29 & 31) understryker dock att 
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prognoser ger en svagare signal om framtiden än mål. Forskaren anser att den främsta skillnaden 

mellan ett mål och en prognos är att mål innebär ett åtagande. Detta tyder på att de mål som 

rapporteras kan ha en väsentlig roll för intressenter när de utför värderingar av företaget. 

 

Enligt Impink (2011, s. 11) finns det mycket forskning på företagsledningars förväntningar. 

Författaren menar dock att forskningen som berör företagsledningars mål är begränsad i 

omfattning. Impink (2011) studerar rapportering av mål, och finner att rapporteringen är större 

bland nederländska än amerikanska bolag. Enligt Ho och Taylor (2013, s. 8) är forskning som 

fokuserar på en specifik typ av rapportering av information, inte lika vanligt förekommande som 

forskning som behandlar frivillig rapportering på ett generellt plan. Vi finner det intressant att 

undersöka mål eftersom det finns ett tomrum i forskningen inom området.  

 

Ett företags nationella ursprung har betydelse för målen som ställs upp av dess ledare (Hofstede 

et al., 2002, s. 800). Frost och Pownall (1994) granskar företag från två länder och finner 

nationella skillnader i den frivilliga rapporteringen. Meek et als. (1995) studie finner skillnader i 

mängden information som rapporteras vad gäller så väl finansiell som icke-finansiell information 

mellan länder, dessa variabler granskas i studien hos företag från olika kontinenter. Gray et al. 

(1995) och Vanstraelen et al. (2003) finner också att nationella skillnaderna påverkar 

rapporteringen av icke-finansiell information. Således kan nationella skillnader finnas i 

rapporteringen av frivillig information. För landet kan skillnader vara av intresse då investerarna 

sannolikt påverkas av den information som rapporteras, ökar investerarnas intresse gynnar det 

företagen vilket i sin tur gynnar landet. För företagsledningar kan nationella skillnader i 

rapportering tänkas vara intressanta då de kan anpassa sin mängd och typ av rapportering efter 

nivån i de länder de verkar i.  

 

Globaliseringen kan tänkas leda till att allt fler utländska intressenter berörs av företagens mål. 

Det finns goda skäl till att förvänta sig att mål är användbara för investerare, då mål visar på en 

önskad prestation. Om rapportering av mål sker i olika omfattning beroende på nationella 

skillnader i företags hemländer kan det vara ett problem för intressenter så som exempelvis 

aktieägare och kreditgivare, när dessa försöker värdera informationen. När utförandet av 

rapportering skiljer sig åt leder det till skillnader i användbarheten av informationen (Zhao et al., 
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2007, s. 244). Tidigare forskning är som ovan beskrivits begränsad rörande rapportering av mål, 

med denna studie önskar författarna kunna ge antydningar om det finns skillnader mellan länder 

vad gäller rapporteringen av mål från företag.  

 

Syftet med studien är att jämföra och uppmärksamma om mängden mål och precisionen i målen 

skiljer sig åt mellan företag från olika länder och vad det i så fall kan tänkas bero på. Studien 

granskar även hur rapporteringen påverkas av dubbelnoteringar. 

 

Frågeställning 

Finns det nationella skillnader i mängden mål och typen av mål som rapporteras i 

årsredovisningar och om skillnader finns, hur kan de förklaras? 
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2. TEORETISKT RAMVERK  

I detta avsnitt ämnar vi presentera det ramverk som ligger till grund för denna uppsats. Avsnittet 

inleds med en generell beskrivning av rapportering av finansiella och icke-finansiella mål. 

Vidare behandlar teoridelen tidigare forskning som kan förklara eventuella nationella skillnader 

i rapporteringen av mål.  

 

2.1 Rapportering 

Den information som rapporteras av företag innehåller vanligen finansiell och icke-finansiell 

information, information som relaterar till chefer, styrningsdiskussioner och analyser, samt 

information som relaterar till framtiden (Ho och Taylor, 2013). 

 

I samband med rapporteringsbeslut kan en uppdelning ske mellan finansiell och icke-finansiell 

information (Wyatt 2008.) Ett mål är ett åtagande att uppnå ett specificerat resultat inom en viss 

tid. Det kan vara tillväxt i vinst, försäljning, rörelseresultat, kostnader eller andra lönsamhetsmått. 

(Impink, 2011, s. 11.) De finansiella måtten är starkt orienterade mot ägarna. Dessa mått talar om 

i vilken mån företaget ger ägarna god avkastning på insatt kapital. (Ljung et al, 1997, s. 251.) 

Ljung et al. (1998) lyfter fram att även andra intressenter än ägarna kan vara intresserade av 

finansiella mål.  

 

Icke-finansiell information är ofta betydelsefull för förståelsen av vilka möjligheter och risker 

som finns med att investera i ett företag (Ho och Taylor, 2013, s. 11). För att kunna följa upp ett 

icke-finansiellt mål krävs ett icke-finansiellt mått. Icke-finansiella måtts betydelse speglas i att 

de har en starkare länk till företagets långsiktiga strategi än finansiella mått, de kan vara bättre 

indikatorer på framtida finansiella prestationer. Många icke-finansiella mått är mindre känsliga 

för förändringar i prestationsmått som är utom kontroll för chefen och organisationen. Icke-

finansiella mått kan exempelvis vara mindre känsliga för förändringar i ekonomin. Exempelvis 

kan ett företag fortsätta ha hög kundnöjdhet även om ekonomin viker. (Ittner och Larcker, 2000.) 

Ett antal icke-finansiella mått som används alltmer är kund- och personalnöjdhet, kvalitet, 

marknadsandel, produktivitet och uppfinningsrikedom (Said et al. 2003). 
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2.2 Nationella skillnader 

Länderna i denna studie representerar två större grupper, kontinentaleuropeiska länder och 

anglosaxiska länder. Dessa två grupper är intressanta att granska, då de har ett stort inflytande 

på världsekonomin, samtidigt som de skiljer sig åt på många plan, vilket redogörs för nedan. 

 

Författarnas förväntan är att rapporteringen av mål skiljer sig åt mellan länder. Denna studie 

granskar nationella skillnader för att kunna ge antydningar om vilka dimensioner som kan 

förklara eventuella skillnader i rapportering. Då det, utöver Impink (2011), inte förefaller finnas 

studier avseende mål som berör nationella skillnader, har forskningslitteraturen avseende frivillig 

rapportering i allmänhet studerats och använts för att tolka den här studiens resultat.  

 

Hur arbetet utförs inom en organisation formas av miljön som organisationen befinner sig i. Den 

nationella miljön påverkar vilka beteenden som främjas och vilka beteenden som begränsas. 

(Kostova, 1999, s. 314.) Tidigare forskning har visat stor variation i företags rapportering mellan 

länder (Hope, 2003, s. 218).  

 

Utformningen av denna studie har inspirerats av Shi et als. (2012) studie som grundas på ett 

konceptuellt ramverk som behandlar: nationella institutioner, agentteori och bindningsteori. 

Dessa tre delar syftar till att förklara de kostnader och fördelar som är förknippade med frivillig 

rapportering. Nationella institutioner behandlar den legala miljön, vilket är en av underrubrikerna 

till nationella skillnader i denna studie. Agentteorin behandlar relationen mellan olika parter, 

vilket denna studie berör under rubriken ägarstruktur. Under den rubriken granskas relationen 

mellan ledning och ägare. Enligt Ljung et al, (1997, s. 251.) är de finansiella måtten starkt 

orienterade mot ägarna, att rapportera dessa kan därmed förväntas vara ett sätt på vilket 

ledningen närmar sig ägarna. Bindningsteorin behandlar investerarnas skydd, den antar att nyttan 

av amerikanska dubbelnoteringar kommer från striktare investerarskydd. Investerarskydd berörs 

även i denna studie under rubriken legal miljö. Ytterligare två områden behandlas i denna studie 

som kan ha betydelse för rapportering av mål, civilrättsliga tvister och ersättningssummor samt 

skuldsättningsgrad hos företagen.  
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Nationella skillnader beskrivs utifrån sex dimensioner. Det teoretiska resonemang som denna 

studie baseras på visar att mindre information rapporteras när: 

• ägarkoncentrationen är hög 

• relationer mellan ledning och intressenter (exempelvis ägare och långivare) är nära 

• skyddet för ägare är lågt 

• när det är hög förekomst av civilrättsliga tvister och högre ersättningssummor i tvisterna 

• när företagen tillhör länder som till stor del finansieras via banker  

 

Den sjätte dimensionen som granskas är skuldsättningsgrad. Då tidigare forskningsresultat om 

denna har varit inkonsekventa gällande sambandet med rapportering av frivillig information, 

finns skäl att åter granska skuldsättningsgradens eventuella påverkan på rapportering. Författarna 

har därför inget antagande om utfallet för skuldsättningsgradens påverkan.  

 

Tabell 1 - Nationella skillnader (omnämns vidare nedan i texten) 

  Ägarkoncentration 
(%) (1) 

Relation 
mellan 
ledning och 
intressenter 

Skydd för 
investerare 
(2) 

Förekomst av 
civilrättsliga 
tvister och 
högre summor 

Skuldsättningsgrad Finansiering 

GB 19 Ej nära 
relationer 

8.0 Högre Lägre Bredare 

USA 20 Ej nära 
relationer 

8.3 Högre Lägre Bredare 

NL 39 Nära relationer 4.7 Lägre Högre Bank 

SV 28 Nära relationer 6.3 Lägre Högre Bank 

FRA 34 Nära relationer 5.3 Lägre Högre Bank 

TY 48 Nära relationer 5.0 Lägre Högre Bank 
(1) Ägarkoncentrationen mäts baserat på ägarandelen för de tre största ägarna. 

(2) Ett högt värde motsvarar ett starkare skydd (WBG, 2013).2 
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Författarna till denna studie förväntar sig att kontinentaleuropeiska länder rapporterar färre mål 

än anglosaxiska länder. Detta baseras på att samtliga faktorer utom förekomst av civilrättsliga 

tvister och högre ersättningssummor i tabell 1 talar för att kontinentaleuropeiska företag 

rapporterar färre mål än anglosaxiska.  

 

Frost och Pownall (1994) finner att rapporteringsfrekvensen är större bland företag i USA än i 

Storbritannien. Resultaten gäller för såväl inhemska som utländska företag och dubbelnoterade 

företag var för sig och för såväl frivillig som obligatorisk rapportering. Då rapporteringsreglerna 

är liknande i USA och Storbritannien antyder studien att andra faktorer än regler också influerar 

rapporteringen. 

 

Meek et als. (1995) studie visar att multinationella företag i Storbritannien och 

kontinentaleuropeiska länder rapporterar mer frivillig icke-finansiell information än amerikanska. 

När det gäller frivillig finansiell information bland multinationella företag rapporterar brittiska 

företag mindre än amerikanska och kontinentaleuropeiska företag i studien.  

 

Vanstraelen et al. (2003) diskuterar nationella skillnader när det gäller rapportering av icke-

finansiell information. Författarna undersöker Tyskland, Belgien och Nederländerna och finner 

att de nationella skillnaderna påverkar rapporteringen av icke-finansiell information. Författarna 

finner att tyska företag rapporterar mindre icke-finansiell information som är framtidsinriktad än 

nederländska företag. Till skillnad från företag i länderna ovan, har företags hemland begränsad 

påverkan på mängden icke-finansiell information som rapporteras till allmänheten bland företag 

från anglosaxiska länderna (Robb et al, 2001, s. 79). Nationella skillnader tycks således vara 

mindre betydelsefulla för rapporteringen av information bland anglosaxiska länder än bland 

kontinentaleuropeiska.  

 

Då Frost och Pownall (1994) inte tar hänsyn till företagets hemland, baseras denna studies 

antagande om mängden för icke-finansiell information som rapporteras i USA respektive 

Storbritannien på Meek et al. (1995) resultat. En förväntning är därmed att brittiska företag 

rapporterar mer icke-finansiell information än amerikanska överlag. Finansiella mål kan 
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förväntas rapporteras i större uträckning i USA än i Storbritannien. Då Storbritannien är 

anglosaxiskt likt USA förväntar vi oss att Storbritannien är närmare USA i båda kategorier 

(finansiella och icke-finansiella mål) än övriga länder som undersöks vad gäller mängden mål 

som rapporteras.  

 

2.2.1 Legala miljön  

Hope (2003) drar i sin studie slutsatsen att legalt ursprung påverkar rapporteringen. Författaren 

diskuterar att det finns skillnader mellan engelskrättsliga och romerskrättsliga länder. Romersk 

rätt baseras på lagar, förordningar och föreskrifter och den är starkt beroende av yttranden från 

jurister. Länder som tillämpar romersk rätt kan klassificeras i tre grupper efter ursprung: franska, 

tyska och skandinaviska. Engelsk rätt formas av domares beslut över tvister. Prejudikaten utgör 

basen för detta lagsystem. Exempel på länder som tillämpar engelsk rätt är Storbritannien, samt 

före detta brittiska kolonier som exempelvis USA, Kanada, Australien och Indien. (Jaggi och 

Low, 2000, s. 499-500.) I Meek et als. studie (1995) om frivillig information beskrivs Tyskland, 

Frankrike och Nederländerna som kontinentaleuropeiska länder och USA och Storbritannien som 

anglosaxiska länder. I vår studie jämställer vi därför kontinentaleuropeiska med länder med 

romersk rätt samt anglosaxiska länder med länder med engelsk rätt. Tetley (2000, s. 60) hävdar 

att nederländsk lag är en blandning av element från såväl fransk som tysk lagstiftning, med andra 

ord kan landet anses tillämpa romersk rätt. Med den legala aspekten i beaktning kan mängden 

rapporterade mål bland de nederländska företagen antas vara emellan de franska och tyska 

bolagen i antal.  

 

Haw et al. (2012) studie visar att rapporteringen om framtida vinster är större i länder med 

starkare skydd för investerare. Vi antar att rapporteringen av mål också är större i länder med 

starkare skydd för investerare. Engelsk rätt skyddar investerare mer än romersk rätt. Av de tre 

grupperna av länder som tillämpar romersk rätt delas in i, skyddar de skandinaviskrättsliga 

länderna investerare mest följt av de tyskrättsliga länderna. De franskrättsliga länderna skyddar 

investerare minst. (La Porta et al., 1998.) Inom de enskilda länderna är skyddet för investerarna 

inte exakt samma som grupperna av länder ovan. Frankrike har ett högre värde än gruppen 

franskrättsliga länder. Världsbankens index rankar länder efter investerarskydd, där ett högt 

värde innebär ett starkare skydd. Länderna i denna studie ges följande värden: Frankrike 5.3, 
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Tyskland 5.0, Nederländerna 4.7, Sverige 6.3, Storbritannien 8.0, USA 8.3. (WBG, 2013) Både 

informationen från La Porta et al. (1998) och WBG (2013) visar att de två anglosaxiska länderna 

har ett starkare investerarskydd än de kontinentaleuropeiska.  

 

Ett mål kan skada företagets rykte om målet inte uppnås och kan ha samband med uppkomsten 

av rättegångskostnader (Impink, 2011, s. 29-31). Rogers och VanBuskirk (2008) finner att 

företag som blir stämda signifikant minskar kvantiteten i rapporteringen av frivillig information. 

Dock är det enligt Lowry (2009, s. 159) inte säkert att Rogers och VanBuskirk (2008) resultat 

kan tillämpas även på företag som inte blivit stämda. Skinner (1995) konstaterar att det är 

sannolikt att chefers frivilliga rapportering av information minskar till följd av risken för 

stämningar. Detta stämmer väl överens med Ball et al. (2000). Vidare menar forskarna att 

civilrättsliga tvister är relativt sällsynta i länder som tillämpar romersk rätt och storleken på 

summorna som tilldöms är jämfört med länder som tillämpar engelsk rätt relativt små. Aguilera 

et al. (2006) hävdar i sin studie att rättegångar är mer vanliga i USA än Storbritannien. Baginski 

et al. (2002) finner att ledningens vinstprognoser förekommer oftare i Kanada än i USA. 

Författarna menar att stämningsrisken är större i USA än i Kanada men att de två länder i övrigt 

har liknande affärsmiljöer. Även om tidigare forskning på mål är begränsad, görs i denna studie 

antagandet att högre stämningsrisk och högre ersättningssummor minskar rapporteringen av mål.  

 

2.2.2 Ägarstruktur 

Shi et al. (2012) studerar om företag med koncentrerat ägarskap rapporterar mindre än andra, 

men det ser ut att vara olika i olika länder. Det förefaller finnas en samvariation mellan 

ägarstruktur och rapporteringen av information. Generellt rapporterar företag med högre 

ägarkoncentration mindre information än företag med en lägre ägarkoncentration. Det kan bero 

på att en dominerande ägare normalt har tillgång till information ändå. (Broberg et al. 2010.) Shi 

et als. (2012, s. 157) resultat visar på att företag från länder med låg ägarkoncentration, tenderar 

att rapportera mer precisa prognoser. Då prognoser likt mål tillhör kategorin frivillig information, 

kan ett liknande utfall förväntas även för mål. Hårdare mål anses i studien utgöra mer precisa 

mål, då målen preciseras med siffror.   
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Skillnaderna i det legala skyddet för mindre aktieägare kan förklara skillnaderna i hur företagen 

finansieras och att ägarstrukturen skiljer sig mellan olika länder (La Porta et al., 1998, s 1114). 

En högre ägarkoncentration i länder med svagt aktieägarskydd kan förklaras med att om ägare 

inte är skyddad av lagar behöver den ha kontroll över företaget för att kunna påverka beslut i 

företaget. En annan förklaring kan vara att mindre aktieägare endast vill köpa aktier till ett pris 

som är så lågt att företag inte vill emittera aktier till det priset. (La Porta et al., 1998 s 1145.) La 

Porta et al. (1999, s. 491) beskriver att länder med koncentrerad ägarbild (kontinentaleuropeiska) 

har mindre skydd för de mindre aktieägarna till skillnad från de anglosaxiska länderna. Studien 

mäter ägarbildens koncentration som ägarandelen för de tre största aktieägarna. Svagast skydd 

finns i franskrättsliga länder, där är också ägarkoncentrationen hög med över 50%. Dock har 

Frankrike 34% och Nederländerna, som här räknas som ett franskrättsligt land, har 39%. 

Tyskrättsliga länder som också har ett relativt svagt aktieägarskydd ligger på drygt 30% för 

värdet på ägarkoncentrationen. Ägarandelen för de tre största ägarna i Tyskland är dock 48%, 

vilket är högre än Frankrike och Nederländerna. Skandinaviskrättsliga länder ligger på drygt 

30% med Sverige på 28%. De engelskrättsliga länderna ligger på drygt 40%, flera asiatiska 

länder drar upp resultatet. USA och Storbritannien sticker ut med 20% respektive 19% 

ägarkoncentration. (Tabell 7, s 1147-1148.)  

 

I länder som tillämpar romersk rätt tenderar företag att ledas av ett fåtal chefer och nära 

relationer tenderar att uppstå mellan ledning och intressenter. Sådana nära relationer uppmuntrar 

inte till rapportering av information. Ett motsatt förhållande anses finnas bland företag som 

tillämpar engelsk rätt. (Jaggi och Low, 2000). 

 

2.2.3 Kapitalstruktur  

Forskning kring hur hög respektive låg skuldsättningsgrad tenderar att påverka rapporteringen av 

information bland företag har givit olika indikationer. Enligt Ismail och Chandler (2005) studie 

är mängden rapportering positivt korrelerat med företagets skuld. Flera andra studier visar ett 

motsatt resultat, att högre skuldsättningsgrad resulterar i mindre rapportering (Broberg et al., 

2010, s. 355). Broberg et al. (2010) finner i sin svenska studie inte något stöd för att det 

rapporteras mer frivillig information i företagens årsredovisningar när skuldsättningsgraden är 

hög. Författarna tror att kreditgivare får information på annat sätt och att årsredovisningen därför 
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inte är en viktig informationskälla för dem. Å andra sidan hävdar Meek et al. (1995, s. 555-556.) 

att en anledning till att företagen tillhandahåller frivillig information är för att kunna anskaffa 

kapital till bästa möjliga villkor. Då tidigare forskningsresultat har varit inkonsekventa, finns skäl 

att åter granska skuldsättningsgradens påverkan på rapportering. Empiriska studier har 

konsekvent identifierat skillnader mellan företags kapitalstrukturer mellan länder. Företagen i 

Frankrike, Italien och Tyskland tenderar att ha en högre andel skulder. Medan företagen i USA, 

Storbritannien, Kanada och Japan tenderar att ha en lägre andel skulder. (McClure et al., 1999.) I 

Fan et als. (2012, s. 33) studie där företagen rankas efter hävstångseffekten (total skuld/företagets 

marknadsvärde) har Tyskland högst värde på hävstången följt av Sverige och Storbritannien. I 

studien har företagen i USA lägst värde på hävstången av de fyra länderna. Företagen från 

Nederländerna antas i denna studie ha en högre andel skulder än amerikanska och brittiska 

företag då övriga kontinentaleuropeiska länder har det.  

 

Hur företag finansieras varierar mellan länder. Kontinentaleuropeiska länder har generellt ett 

bankorienterat finansiellt system, med det menas att ett fåtal banker tillgodoser större delen av 

företagens kapitalbehov. I bankorienterade länder har företagen lägre krav på att rapportera 

information som är relevant för aktieägarna. (Ali et al., 2000.) De lägre kraven kan tänkas 

påverka rapporteringen av mål, ett förväntat utfall kan vara att kontinentaleuropeiska länder 

rapporterar färre mål än företag från anglosaxiska länder. De nederländska företagen har 

traditionellt nära band med affärsbanker medan amerikanska företag tenderar att luta sig mot en 

bredare grupp av finansiella institutioner (investmentbanker, försäkringsbolag med mera) och 

växlingskontor. De nederländska företagens egenskaper kan finnas i många andra 

kontinentaleuropeiska länder. (Bodnar et al., 2003.) Tyskland har en relativt liten aktiemarknad, 

samtidigt är bankerna stora och starka (La Porta et al., 1998 s 1114). Även om företagens 

expansion har skett mer med nyemissioner än banklån så har företagen varit beroende av 

bankerna. Starka huvudägare av företag vänder sig till sin bank som ordnar nyemissioner och 

förvaltar mindre aktieägares innehav och deltar på bolagsstämmor genom fullmakter. (Franks et 

al., 2006, s. 538, 539 & 560.) Iturriaga (2005) mäter banklån i förhållande till summan av alla lån 

och finner att företag från engelsk rätt har lägst andel banklån i förhållande till totala lån. Av de 

tre typerna av romersk rätt, har tyskrättsliga länder högst andel banklån av totala lån följt av 

franskrättsliga. Bland länder med romersk rätt har de skandinaviskrättsliga lägst andel banklån i 
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förhållande till de totala lånen. Iturriaga (2005) siffror tycks stämma väl överens med Ali et als. 

(2000) påstående att kontinentaleuropeiska länder generellt har ett bankorienterat finansiellt 

system.  

 

2.3 Dubbelnoteringar  

Uppgifterna är motstridiga vad gäller dubbelnoteringars påverkan på mängden rapportering, 

majoriteten av studierna tyder dock på en mer omfattande rapportering bland dubbelnoterade 

företag än enkelnoterade. Därav antar vi att dubbelnoterade företag rapporterar fler mål.  

 

Bland tidiga studier återfinns bland annat, Cooke (1989) som i sin studie drar slutsatsen att 

dubbelnoteringar är den enskilt viktigaste faktorn för att förklara mängden frivillig rapportering i 

årsredovisningar bland svenska företag. Vidare menar författaren att dubbelnoterade företag 

rapporterar mer frivillig information än enkelnoterade företag, vilket förklaras med att dessa 

företag har ett större behov att attrahera internationellt kapital.  

 

Gray et als. (1995) studerar hur multinationella företag i USA och Storbritannien rapporterar 

frivillig information i årsredovisningar. Författarnas resultat skiljer sig åt mellan USA och 

Storbritannien. En av forskarnas slutsatser är att dubbelnoterade företag från USA rapporterar 

signifikant mer icke-finansiell information än enkelnoterade företag. En signifikant skillnad 

mellan enkelnoterade och dubbelnoterade uppnås däremot inte för finansiell information i USA. 

Vad gäller Storbritannien visar resultaten ingen signifikans avseende vare sig finansiell eller 

icke-finansiell information mellan enkelnoterade och dubbelnoterade. Forskarna finner ingen 

signifikant skillnad mellan de två länderna, varken för finansiell eller icke-finansiell information. 

Frost och Poonall (1994, s. 92) granskar frivillig och obligatorisk rapportering i Storbritannien, 

dock granskas inte årsredovisningar. Studien visar att brittiska företag som endast är noterade i 

Storbritannien rapporterar lägre andel frivillig och obligatorisk information än dubbelnoterade 

brittiska företag. Vidare visar studien att även bland amerikanska företag på den amerikanska 

marknaden rapporterar dubbelnoterade företag mer än enkelnoterade.  

 

Hossain et al. (1995) studerar rapportering av information bland företag som är noterade på den 

Nyzeeländska börsen (NZSE). Resultaten från studien visar på att företagsstorlek, 
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utlandsnotering och skuldsättningsgrad, är positivt korrelerat till mängden information som 

rapporteras frivilligt av företagen. Vanstraelen et al. (2003, s. 266) finner att icke-finansiell 

rapportering historiskt sett har varit större när företag har varit dubbelnoterade än enkelnoterade. 

Meek et al. (1995) finner att dubbelnoterade företag rapporterar mer finansiell information än 

enkelnoterade. 

 

Robb et als. (2001, s. 79) studie antyder på att företag med bred geografisk etablering och företag 

som finns etablerade på utländska börser är de som rapporterar mest icke-finansiell information. 

Tidigare forskning på japanska företag har visat att de som är noterade på flera börser, 

rapporterar mer information i sina årsredovisningar än företag som endast finns på Tokyobörsen. 

De som är listade på flera börser har en större press från allmänheten att rapportera information. 

(Cooke, 1992.) Dubbelnoteringar kan påverka rapporteringen av mål då de landspecifika 

egenskaperna kan tänkas försvagas när företagen behöver anpassa sig till kraven och 

förväntningarna på den utländska börsen. 

 

Robb et als. (2001) påstående och Hossain et al. (1995) resultat skiljer sig från vad Broberg et al. 

(2010) hävdar rörande den geografiska breddens påverkan på rapporteringen. Broberg et al. 

(2010, s. 363) menar att företag som noterar sig utomlands i allmänhet inte rapporterar mer 

frivillig information. Dock visar forskarnas resultat att när det gäller information om forskning 

och utveckling, anses det finnas en positiv korrelation mellan notering utomlands och frivilligt 

rapporterad information.  

 

Enligt Leuz (2006) är ägarstrukturen mer koncentrerad bland dubbelnoterade företag än bland 

enkelnoterade i USA. Om så är fallet bör dubbelnoterade företag rapportera mindre information i 

USA, då Broberg et al. (2010) menar att företag med högre ägarkoncentration generellt 

rapporterar mindre information än företag med en lägre ägarkoncentration.  
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3. METOD 

I detta kapitel redogörs för val av metod och det tillvägagångssätt som använts i studien. Inom 

tillvägagångsättet ryms datainsamling, urval och bortfall.  

 

3.1 Val av metod   

En statistisk metod kräver enligt Saunders (2012, s. 291) vanligen att minst 30 objekt testas. 

Vidare menar författaren att när studier jämför grupper behöver fler objekt delta, då varje grupp 

ska behandlas som en egen population. För att med viss marginal uppnå rekommendationen, 

ingår i denna studie 40 företag från respektive land.  

 

Denna studie använder Chi2-metoden (test för oberoende) för att analysera grunddata. I studien 

används metoden för att testa om de skillnader som kan finnas är signifikanta vad gäller antalet 

mål. I enlighet med Pallant (2013, s. 217) tillämpas 5% signifikansnivå i studien. Efter att de 40 

företagen från varje land granskats framgick att 15 företag inte rapporterar mål i sina 

årsredovisningar. Fördelningen mellan länder av antal företag som inte rapporterar mål är som 

följer: USA (6st), Sverige (3st). Frankrike, Nederländerna och Storbritannien (2st vardera), 

Tyskland (0). Dessa företag selekterades bort i signifikansberäkningen, men inkluderades i 

medelvärdesberäkningen. Vid beräkning av signifikans krävs för ett chi2-test fem observationer i 

varje kategori (Pallant, 2013). Detta kriterium uppnås inte om företag utan mål ingår som en 

kategori. Företag utan mål har delvis därför uteslutits. Ett annat skäl till uteslutningen är att 

studien avser att granska rapporteringen av finansiella och icke-finansiella mål, inte förekomsten 

av företag utan mål. Om en kategori skulle inkluderas med företag utan mål, och att den största 

skillnaden skulle synas i denna kategori vid genomförandet av chi2-testet så skulle signifikansen 

beskriva skillnaden mellan företag utan mål mellan de länder som jämförs, medan studien önskar 

granska mängden och typen av rapporteringen av mål.  

 

Att företag utan mål exkluderas vid beräkning av signifikans bidrar till att antal företag från varje 

land blir ojämnt, vilket vid genomförandet av ett chi2-test korrigeras via viktning. I de länder där 

det förekommit företag som inte har rapporterat några mål, kommer viktning bidra till att 

företagen i landet i genomsnitt får fler mål än de har i verkligheten. Förekomsten av företag som 



!
!
!

15!

inte rapporterar mål alls är begränsad, vilket bidrar till vår bedömning att chi2-testet ändå kan ge 

goda antydningar om rapporteringen.  

 

Fördelningen i antal företag är ojämn såväl när kontinentaleuropeiska företag (160 st) mäts mot 

anglosaxiska (80 st), som när enkelnoterade (208 st) mäts mot dubbelnoterade (32 st). 

Författarna har i dessa fall tagit hjälp av medelvärdesberäkningar för att förklara och analysera 

utfallet av chi2-testet. I medelvärdesberäkning har även företag utan mål inkluderats, detta för att 

få en mer överskådlig och en så rättvis bild som möjligt av förekomsten av rapportering i urvalet. 

 

Baserat på tidigare forskning utvecklas sex dimensioner för att förklara mängden rapportering av 

mål. Kvalificerade antaganden görs utifrån teorin gällande mängden och typen av mål. Dessa 

antaganden jämförs med empirin från denna studie.  

 

3.2 Tillvägagångssätt 

3.2.1 Datainsamling 

Insamlingen av data har skett från årsredovisningar på engelska, en avgränsning har skett till de 

mål som rapporteras i dessa. Skälet att endast årsredovisningar på engelska har använts är att det 

kan öka jämförbarheten. För att få ett så färskt material som möjligt har författarna studerat 

årsredovisningar från år 2012. Om något företag har brutet räkenskapsår har den senaste 

årsredovisningen som publicerats valts. Antingen årsredovisningen vars bokslutsdatum slutar 

under 2012 eller 2013. En nackdel med den utformningen är att om flera år hade studerats kunde 

eventuella tillfälliga förändringar under ett år ha kunnat fångas in.  

 

I de fall företagen har tagit beslutet att inte rapportera ytterligare årsredovisningar utöver de som 

utformats efter formerna 10K eller 20F, har dessa årsredovisningar använts eftersom de speglar 

den information som finns tillgänglig för allmänheten. Studien har inte inkluderat 

bokslutskommunikéer eller det som kallas ‘review’ som ibland har förekommit hos de företag 

som endast ger ut 10K eller 20F. Detta för att bokslutskommunikéer inte kan förväntas tillföra 

något utöver årsredovisningarna och eftersom en ‘review’ har till syfte att återge information och 

inte tillföra något nytt.   
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Insamlingen av grunddata har genomförts via ordsökningar i PDF-filer över företagens 

årsredovisningar. Orden som används för att identifiera mål är ’target’ och ’goal’. Styrkan i 

målen graderas efter två nivåer. Mjukare mål (nivå 1) kräver att det är ett mål som omnämns, det 

kan vara diffust. Hårdare mål (nivå 2) speglar mer konkreta mål, i denna kategori ingår mål där 

tal, procentsatser och nyckeltal redogörs för gällande målet. Med styrkan i målet menas i detta 

fall inte svårigheten att uppnå målet, utan hur precist målet är angivet. Hårdare mål är svårare 

mål på så sätt att det är lättare att kontrollera om de uppnåtts. King et al. (1990) menar att 

prognoser syftar till att få investerarnas förväntningar att bättre sammanfalla med företagsledares 

förväntningar på företagets framtid. Författarna menar att det följaktligen förväntas av ledare att 

dessa delger precisionen i sina mått. Då även mål liksom prognoser är framåtriktade kan 

precisionen i målen tänkas spela stor roll för intressenters tolkning av målen i årsredovisningarna. 

Speciellt de hårdare målen kan vara viktiga för intressenterna i dess värderingar av företagen. 

Författarna har därför valt att granska de hårdare målen separat. Tidigare studier som exempelvis 

Wyatt (2008) har använt sig av indelningen finansiell och icke-finansiell information i samband 

med rapporteringsbeslut, författarna till denna studie utgår från denna indelning i granskningen 

av mål. 

 

För att definiera vad som är ett mål har ett antal regler ställts upp. Dessa är: När både delmål och 

huvudmål omnämns räknas dessa endast som ett mål. Studien inkluderar endast mål som gäller 

framtiden. Mål utesluts om de redan uppnåtts eller i fall där målen inte kan antas gälla för 

företaget även framöver. När företaget tillämpar en färdig form från utomstående organisationer 

över mål räknas dessa som ett mål. För att utomstående organisationers mål som antagits, ska 

räknas med ska innehållet i dessa mål framgå, det räcker alltså inte med att de endast omnämns 

för att inkluderas. När ’target’ avser målgrupp inkluderas det inte, då författarna inte ser det som 

mål. Nollvision räknas som hårdare mål, likväl andra mål som har formulerats i ord, men som 

kan omformuleras till siffror. Även graderingar i form av rankingbetyg (exempelvis kreditbetyg) 

räknas till hårdare mål då dessa anses tillräckligt detaljerade för att kunna anses vara i nivå i 

precision som målen som baserats på siffror.  Samma mål som förekommer under flera år framåt 

räknas som ett mål, då målen under perioden fram till det sista målet, betraktats som etappmål.  
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Begrepp som ’objective’ skulle kunna ha varit givande att inkludera, men har uteslutits då det 

ordet kan anses ligga närmare betydelsen av ett syfte. Ord som ’aim’, ’ambitions’ 

eller ’expectations’ skulle också kunna ha varit intressanta att undersöka. Författarnas 

uppfattning är dock att dessa är svagare i betydelse än det svenska ordet mål, vilket var det 

begrepp som studien avsåg att undersöka.  

 

3.2.2 Urval 

I denna studie granskades företag från följande länder: USA och Storbritannien (engelsk rätt) 

samt Tyskland, Frankrike, Nederländerna och Sverige (romersk rätt). Att endast två länder 

inkluderades som tillämpar den engelska rätten baseras på som diskuteras under rubriken 

nationella skillnader, att nationella skillnader tycks vara mindre betydelsefulla för rapporteringen 

av information bland dessa länder. USA har en av världens starkaste ekonomier och är därför 

intressant att ta med. Då Storbritannien är beläget i Europa och liksom USA har engelsk rätt 

(Jaggi och Low, 2000, s. 499-500.), kan Storbritannien anses vara en brygga mellan Europa och 

USA och är därför intressant att ta med i urvalet.  

 

Jaggi och Low (2000) delade upp romerskrättsliga länder i tysk-, fransk- respektive 

skandinaviskrättsliga. Författarna till denna studie väljer därför att granska Tyskland, Frankrike 

och Sverige. Utöver dessa länder berör denna studie även Nederländerna baserat på att 

nederländsk lag är en blandning av såväl fransk som tysk lagstiftning. (Tetley 2000, s. 60) Ett 

annat skäl till valet är att Vanstraelen et al. (2003, s. 272) finner att Tyskland och Nederländerna 

skiljer sig åt gentemot varandra i rapporteringen av icke-finansiell information. Jämförelsen 

mellan anglosaxiska och kontinentaleuropeiska länder kan förhoppningsvis bli mer rättvisande 

om valet av kontinentaleuropeiska länder baseras på länder med skilda legala förutsättningar. 

 

Landet i vilket huvudkontoret finns etablerat, definieras i denna studie som företagets hemland. 

För att underlätta jämförelser granskas endast börsnoterade bolag, företag som inte är noterade 

på börsen har inte samma krav på sig från utomstående, deras rapportering av mål särskiljer sig 

därmed sannolikt. Motivet till att studera börsnoterade företag är att de överlag kan tänkas beröra 

fler människor än icke-börsnoterade företag. Urvalet baseras på de valda företagens börsvärden, 

fredagen den 15 november, 2013. Företagen med störst börsvärde på respektive börs granskas, 



!
!
!

18!

detta förväntas bidra till jämförbarhet. Förekomsten av dubbelnoteringar är vanlig bland större 

företag, att separat granska dubbelnoterade företag ter sig därför som en intressant aspekt i 

studien. Eftersom de olika ländernas börser har olika mängd företag inkluderade i sina listor, har 

urvalet av företag baserats på ett bestämt antal företag (40 stycken per land), istället för en 

börslista från varje land. 

 

En nackdel med att välja de största företagen är att branschfördelningen riskerar att bli ojämn i 

respektive lands grupp, vilket försvårar jämförelser mellan länderna. Broberg et al. (2010, s. 351) 

hävdar att vilken bransch ett företag tillhör påverkar företagets frivilliga rapportering av 

information. Flera tidigare studier har granskat branschers påverkan på rapportering, dessa visar 

dock endast en svag branschpåverkan eller ingen branschpåverkan alls på rapporteringen (Gray 

et al., 1995, s. 49). Författarna till denna studie har därmed inte funnit det tillräckligt intressant 

att studera branschers påverkan på mål. 

 

En mängd forskare har i sina studier över frivillig rapportering, exkluderat företag i finanssektorn 

och fastighetssektorn eftersom dessa företags skyldighet att rapportera information skiljer sig 

från andra sektorers skyldigheter (Broberg, 2010, s. 258: Cooke 1989). Denna studie har också 

exkluderat finansföretag och företag från fastighetssektorn. 

      
I de studerade länderna förutom USA, finns en dominant börs där företagen med de högsta 

börsvärden finns, vilket bidragit till att övriga börser i respektive land inte har behövts inkluderas. 

Vid valet av de 40 amerikanska företagen har urvalet skett från alla de tre aktiebörserna: NYSE, 

NASDAQ och AMEX. Endast ett företag från AMEX var bland de 40 företag med högst 

börsvärde i USA. Företaget var dock ett brittiskt dubbelnoterat företag som redan fanns 

representerat i det brittiska urvalet.  

 

Vid dubbletter, när samma företag kommer med i flera urval har huvudkontorets belägenhet fått 

styra. Dubbletten har plockats bort från den andra marknaden. Något separat urval för att få med 

dubbelnoterade företag i studien har inte genomförts. På grund av omfattningen av studien och 

då huvudfokus inte är dubbelnoterade företag har inte ytterligare företag inkluderats för att få 

mer representativa resultat.  
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3.2.3 Bortfall. 

I Nederländerna har ett företag fallit bort på grund av att årsredovisningen inte varit tillgänglig 

på hemsidan. Det har då ersatts av det företag som står på tur enligt vår lista baserat på 

företagens storlek. I Storbritannien har ett företag fallit bort till följd av att det är två nyligen 

fusionerade företag som saknar en gemensam årsredovisning för 2012. Även det företaget har 

ersatts med det som står på tur enligt listan över börsvärden. I USA, Frankrike, Tyskland och 

Sverige har inget bortfall förekommit. Sammanlagt har 2 av 240 företag fallit bort. 238 stycken 

skulle kunna ha mäts. Författarna valde dock att plocka in två nya för att inte få obalans i urvalen 

från de olika länderna. Då de två företag som har ersatt har varit de som står på tur 

storleksmässigt är det vår bedömning att urvalet blir tillräckligt tillförlitligt. !
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4. RESULTAT OCH ANALYS 

Avsnittet inleds med en redogörelse för skillnader mellan kontinentaleuropeiska och 

anglosaxiska länder som grupp. För att sedan kort beskriva hur de enskilda länderna förhåller 

sig till varandra. Slutligen behandlas även resultaten av jämförelsen mellan enkelnoterade och 

dubbelnoterade företag.  

 

När signifikans i studien mäts för mål generellt (både finansiella och icke-finansiella mål) visar 

utfallet endast om det finns signifikans antingen bland de finansiella eller icke-finansiella målen.  

 

Avseende antal mål som rapporteras mellan kontinentaleuropeiska och anglosaxiska länder 

uppnås inte signifikans (0.399). När endast de hårdare målen granskas uppnås däremot 

signifikans (0.004) mellan kontinentaleuropeiska och anglosaxiska länder avseende antal mål 

som rapporteras. Av medelvärdena kan utläsas att skillnaderna är större mellan de finansiella 

värdena än de icke-finansiella mellan länderna, de finansiella kan därmed förväntas ha bidragit 

mer till signifikansen. 

 

Tabell 2 - Medelvärden för rapportering av mål för anglosaxiska och kontinentaleuropeiska företag 

  Finansiella 
mål 

Icke-
finansiella 
mål 

Nivå 
1 

Nivå 2 
finansiella 

Nivå 2 
icke- 
finansiella 

Nivå 
2 

TOTALT     

  Snitt Snitt Snitt Snitt Snitt Snitt Antal 
företag 

Antal 
mål 

Snitt 

Anglosaxiska 2.5 4.7 3.5 2.4 3.6 3.7 80 574 7.2 

Kontinentaleuropeiska 4.2 7.1 5.8 3.7 4.3 5.5 160 1801 11.3 
 

Av tabell 2 framgår att anglosaxiska företag i genomsnitt redogör för färre mål än 

kontinentaleuropeiska företag såväl gällande finansiella som icke-finansiella mål. Testet stödjer 

inte förväntningen att kontinentaleuropeiska länder rapporterar färre mål. Mängden mål som 

rapporteras tycks vara relativt jämnt fördelat mellan svagare och hårdare mål för respektive 
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grupp. Såväl mjukare som hårdare mål rapporteras i större utsträckning i kontinentaleuropeiska 

länder än anglosaxiska länder. Risken att bli stämd kan tänkas vara större om företag rapporterar 

hårdare mål, då det finns tydligare mål att förhålla sig till. Det blir då lättare att styrka att ett mål 

inte uppfyllts och därmed orsakat skada för en intressent. Där risken är hög att bli stämd blir det 

sannolikt färre mål. Detta kan vara förklaringen till att de anglosaxiska länderna rapporterar färre 

hårda mål.  

 

Nedan beskrivs mer specifikt hur enskilda länder förhåller sig till varandra. I tabell 3 beskrivs 

såväl hårda som mjuka mål.  

 

Tabell 3 - Andelen mål som rapporteras i respektive land av samtliga länders mål.  

  Finansiella mål Icke-finansiella mål Totalt 

Frankrike 8.9% 19.1% 15.4% 

Nederländerna 16.8% 16.8% 16.8% 

Storbritannien 16.4% 16.5% 16.5% 

Sverige 17.8% 14.8% 15.9% 

Tyskland 33.3% 24.6% 27.8% 

USA 6.8% 8.3% 7.7% 
 

Signifikans uppnås (0.000) rörande skillnader mellan länder avseende antal mål som rapporteras, 

det betyder att signifikans finns någonstans mellan länderna, det säger dock inte var 

signifikansen finns. 

 

Tyskland har flest mål både vad gäller finansiella och icke-finansiella mål och USA har minst 

mål i båda kategorierna. Antagandet att mängden rapporterade mål bland de nederländska 
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företagen är emellan de tyska och franska företagen när de rangordnas uppfylls när alla mål 

granskas, men även när endast de hårdare målen granskas. Förväntningen att företagen i 

Storbritannien storleksmässigt rapporterar mål någonstans mellan de kontinentaleuropeiska 

länderna och USA, tycks inte uppfyllas varken bland finansiella eller icke-finansiella mål. I 

studien rapporterar Storbritannien istället mål i en omfattning som till stor del överensstämmer 

med de kontinentaleuropeiska länderna. Franska företag är mer närliggande USA än vad brittiska 

företag är vad gäller mängden finansiella mål som rapporteras. För icke-finansiella mål är 

svenska företag mer närliggande USA än vad Storbritannien är vad gäller mängden rapportering 

som förekommer. Med tanke på att Storbritannien och USA skiljer sig åt i relativt stor 

utsträckning i studien, skulle resultatet möjligen kunna ha skiljt sig om andra anglosaxiska länder 

inkluderades i studien. Antagandet att anglosaxiska länder inte skiljer sig åt sinsemellan så 

mycket tycks inte stämma när det gäller frivillig rapportering av mål.  

 

Likt förväntat visar sig brittiska företag rapportera mer icke-finansiell information än 

amerikanska överlag. Utfallet visar att de brittiska företagen totalt rapporterar 16.5% av samtliga 

länders icke-finansiella mål, medan de amerikanska företagen endast rapporterar 8.3%. 

 

En förväntning var att finansiella mål skulle rapporteras i större utsträckning i USA än i 

Storbritannien. Utfallet i denna studie stödjer inte förväntningen. Brittiska företag rapporterar 

16.4% av samtliga länders finansiella mål medan amerikanska företag rapporterar 6.8%.  

 

Syftet med tabell 1 är att samla och tydliggöra skillnader mellan kontinentaleuropeiska och 

anglosaxiska länder. Nedan analyseras de sex dimensioner som berörs i tabellen, hur det 

förväntade utfallet förhåller sig till studiens resultat. Fem av de sex dimensionerna, högre 

ägarkoncentration, tätare relationer mellan ledning och intressenter, svagare skydd för 

investerare, högre stämningsrisk samt bankorienterad finansiering kan enligt teoribildningen 

bidra till att mindre frivillig information rapporteras. Då fyra av dessa fem dimensioner präglar 

kontinentaleuropeiska länder är förväntan att anglosaxiska företag rapporterar fler mål än de 

kontinentaleuropeiska företagen. Utfallet av studien som framgår av tabell 3 är att Tyskland 

rapporterar flest mål följt av Nederländerna, Storbritannien, Sverige, Frankrike och USA. 

Förväntan uppfylls således inte. Utfallet att USA skiljer sig mycket från övriga länder 



!
!
!

23!

överensstämmer med teoribildningen för en av de fem dimensionerna, högre stämningsrisk. Att 

USA och Storbritannien skiljer sig kan kanske förklaras av Aguilera et al. (2006) påstående att 

rättegångar är mer vanliga i USA än i Storbritannien. För den sjätte dimensionen i tabell 1, 

skuldsättningsgrad finns ingen förväntan då tidigare forskning har givit blandade resultat. Då 

kontinentaleuropeiska länder har en högre skuldsättningsgrad och i genomsnitt rapporterar fler 

mål förefaller det finnas en positiv korrelation mellan rapporteringen av mål och 

skuldsättningsgrad. Meek et al. (1995, s. 555-556.) påstående att företagen tillhandahåller 

frivillig information för att kunna anskaffa kapital till bästa möjliga villkor, skulle möjligen 

kunna förklara utfallet. På så sätt att det kan tänkas att länder med hög skuldsättningsgrad 

(kontinentaleuropeiska länder) måste tillhandahålla mer information för att få tillgång till kapital. 

Den positiva korrelationen bör dock tolkas försiktigt då Storbritannien, som är anglosaxiskt, 

rapporterar fler mål än både Sverige och Frankrike. Resultatet är inte entydigt. 
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För att närmare analysera mellan vilka av de kontinentaleuropeiska och anglosaxiska länderna 

som signifikansen uppstår har chi2-test genomförts parvis mellan länderna. Om signifikans 

uppnås säger det endast att skillnader finns antingen i finansiella mål eller icke-finansiella mål.  

 

Tabell 4 - Signifikansnivåer för parvisa jämförelser mellan länder avseende antal mål 

  Tyskland Frankrike Nederländerna Sverige USA   Storbritannien 

Tyskland - - - - - - 

Frankrike 0.000 - - - - - 

Nederländerna 0.024 0.000 - - - - 

Sverige 0.386 0.000 0.252 - - - 

USA 0.005 0.008 0.325 0.053 - - 

Storbritannien 0.020 0.000 0.996 0.224 0.358 - 
(-) Tecknet finns i de rutor som är dublett, resultatet finns i en annan ruta.   

Signifikans när talet ovan visar ett värde <0.050. 

 

Av tabell fyra framgår att Frankrike uppnår signifikans med samtliga länder, vilket kan förklaras 

med att dess låga finansiella mål avviker mycket från alla utom USA. Mellan USA och Frankrike 

är det däremot stor skillnad vad gäller rapporteringen av icke-finansiella mål, vilket kan tänkas 

förklara att signifikans trots allt uppnås mellan länderna. Tyskland uppnår signifikans med 

samtliga länder utom Sverige. Att Tyskland uppnår signifikans med många länder kan förklaras 

med att företagen i landet rapporterar flest finansiella och icke-finansiella mål. Storbritannien 

och Nederländerna uppnår inte signifikans med varandra, men heller inte med Sverige och USA 

var för sig. Mellan Nederländerna och Storbritannien är skillnaden liten avseende såväl 

finansiella som icke-finansiella mål i rapporteringen, vilket förklarar att ingen signifikans uppnås. 

Även Sverige ligger nära de båda länderna, inom mängden finansiella som icke-finansiella mål 

som rapporteras. Signifikans uppnås varken mellan USA och Nederländerna eller mellan 
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Storbritannien och Nederländerna. Det kan urskiljas att värdena är mer signifikanta i relationen 

mellan USA och Nederländerna än mellan Storbritannien och Nederländerna. En möjlig 

förklaring till utfallet skulle kunna vara att variansen är större i värdena mellan Storbritannien 

och Nederländerna. 

 

För de hårdare målen uppnås signifikans (0.000), rörande skillnader mellan länder avseende antal 

mål som rapporteras. Det betyder att signifikans finns någonstans mellan länderna, det säger 

dock ingenting om var. 

 

Tabell 5 - Andelen hårdare mål som rapporteras i respektive land av samtliga länders hårdare 
mål.  

  Finansiella mål Icke-finansiella mål Totalt 

Frankrike 7.7% 18.1% 13.7% 

Nederländerna 14.2% 16.3% 15.4% 

Storbritannien 13.0% 20.3% 17.2% 

Sverige 23.5% 19.3% 21.1% 

Tyskland 33.8% 17.9% 24.7% 

USA 7.9% 8.1% 8.0% 
 

Denna studie tycks inte stödja förväntningen att företag från länder med låg ägarkoncentration 

rapporterar fler hårdare mål. Störst är ägarkoncentrationen i Tyskland följt av, Nederländerna, 

Frankrike, Sverige, USA och minst i Storbritannien. Rapporteringen av mer precisa mål (hårdare 

mål) är störst i Tyskland följt av Sverige, Storbritannien, Nederländerna, Frankrike, och minst i 

USA.  
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För att jämföra rapportering av hårda mål med totala antalet mål för företagen i ett land kan 

tabell 3 och 5 studeras. En nämnvärd skillnad som författarna noterar är att resultaten antyder att 

svenska företag rapporterar större andel hårdare mål än mjukare mål. Att Sverige har starkt 

skydd för investerare med kontinentaleuropeiska mått och samtidigt låg stämningsrisk, kan bidra 

till hög rapportering av hårda mål.  

 

När skillnader mellan enkelnoterade och dubbelnoterade företag granskas uppnås inte signifikans 

(0.133) avseende antal mål som rapporteras. Av tabell 6 framgår att i genomsnitt rapporterar 

enkelnoterade företag 9.6 mål medan dubbelnoterade företag rapporterar 11.5 mål i studien.  

 

Tabell 6 Jämförelse av antal mål hos enkelnoterade och dubbelnoterade företag  

  Finansiella 
mål 

Icke-
finansiella 
mål 

Nivå 
1 

Nivå 
2 

TOTALT     

  Snitt Snitt Snitt Snitt Antal 
företag 

Antal 
mål 

Snitt 

Enkelnoterade 3.6 6.0 4.9 4.7 208 2 007 9.6 

Dubbelnoterade 3.8 7.7 5.8 5.7 32 368 11.5 
 

Nedan i tabell 7 visas fördelningen av antalet dubbelnoterade företag i respektive land. Tyskland 

har minst antal dubbelnoterade företag, medan USA och Nederländerna har flest antal 

dubbelnoterade företag. Om fördelningen av dubbelnoterade företag skulle var jämnare mellan 

länderna skulle alltså de tyska företagen sannolikt rapportera fler mål i genomsnitt. Medan de 

amerikanska och nederländska skulle rapportera färre mål. Om så hade varit fallet skulle 

möjligheten att få signifikans mellan kontinentaleuropeiska företag och anglosaxiska sannolikt 

ha ökat. Påverkan kan dock förväntas vara begränsad då testet på dubbelnoterade inte visar 

signifikans och då antalet dubbelnoteringar utgör en liten del av det totala antalet företag 

inkluderade i studien.  
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Tabell 7 – Dubbelnoteringar 

Tyskland Frankrike Nederländerna Sverige USA Storbritannien 

2 5 8 5 8 4 
 

Även om signifikans inte uppnås mellan enkelnoterade och dubbelnoterade företag (0.133), kan 

vissa skillnader som ovan sagts antydas. Ett separat test genomförs därför på endast de 

enkelnoterade företagen för att se om utfallet blir annorlunda mellan anglosaxiska och 

kontinentaleuropeiska enkelnoterade företag. Signifikans uppnås inte (0.618) avseende antal mål 

som rapporteras mellan kontinentaleuropeiska och anglosaxiska länder när endast enkelnoterade 

företag inkluderas. Signifikans uppnåddes inte heller med testet av kontinentaleuropeiska länder 

mot anglosaxiska länder där både enkelnoterade och dubbelnoterade företag togs med (0.399).  

När hårdare mål granskas uppnås signifikans såväl när endast enkelnoterade företag granskas 

(0.000) mellan kontinentaleuropeiska och anglosaxiska länder som när alla mål granskas för 

både enkelnoterade och dubbelnoterade företag (0.004).  

 

Således uppnås inte förväntan att dubbelnoterade företag rapporterar fler mål. Att signifikans 

uppnås bland de hårdare målen kan möjligen förklaras av Cooke (1989) påstående att 

dubbelnoterade har ett större behov av att attrahera internationellt kapital. Kanske lägger 

investerarna större vikt vid de mer precisa (hårdare) målen, då företagen i dessa uttrycker ett 

starkare åtagande.  
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5. SLUTSATSER  
Frågeställningen för den här studien har varit: Finns det nationella skillnader i mängden mål och 

typen av mål som rapporteras i årsredovisningar och om skillnader finns, hur kan de förklaras?  

 

Studien antyder att kontinentaleuropeiska företag rapporter fler mål än anglosaxiska företag. När 

länderna grupperas efter kontinentaleuropeiska respektive anglosaxiska länder och chi2-testet 

inkluderar alla mål uppnås inte signifikans. Signifikans uppnås dock, mellan 

kontinentaleuropeiska och anglosaxiska länder när endast hårdare mål testas. Att signifikans 

uppnås kan delvis förklaras av att USA avviker tydligt.  

 

Baserat på tidigare forskning förväntas att anglosaxiska företag rapporterar fler mål än 

kontinentaleuropeiska företag. Förväntan uppfylls inte. Fyra dimensioner i tabell 1: ägarstruktur, 

relation mellan ledning och intressenter, skydd för ägare samt finansiering förväntas bidra till ett 

högt antal rapporterade mål i anglosaxiska länder. Endast en dimension i tabell 1, förekomst av 

tvister och höga ersättningssummor förväntas ha en minskande effekt på antal mål i anglosaxiska 

länder. Även om signifikans endast uppnås när hårdare mål mäts, så antyder testet att 

stämningsrisker är en viktig dimension för att förklara mängden rapportering av mål. 

 

Första chi2-testet som berör länder och såväl finansiella som icke-finansiella mål, visar att det 

finns signifikanta skillnader någonstans mellan länderna i studien (tabell 3). Även när endast 

hårdare mål studeras (tabell 5) uppnås signifikans någonstans mellan länderna.  

 

Av tabell 3 framgår att för såväl finansiella som icke-finansiella mål rapporterar USA minst antal 

mål, 7.8% av det totala antalet mål. Tyskland rapporterar flest antal mål, 27.8% av det totala 

antalet mål. Nederländerna, Storbritannien, Sverige och Frankrike ligger relativt nära varandra 

inom ett spann på 1.4%. Studien ger inte något stöd åt att Storbritannien är mer likt USA än 

övriga länder. Såväl resultaten för USA som Tyskland indikerar att förekomsten av tvister och 

ersättningssummor är den dimension i tabell 1 som har störst effekt på utfallet. Ägarstruktur, 

relation mellan ledning och intressenter, skydd för ägare samt finansiering förväntades bidra till 

ett högt antal rapporterade mål, vilket utfallet däremot inte stödjer.  
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Resultatet av studien överensstämmer med andra ord inte med den teoribildning som finns inom 

området frivillig rapportering såtillvida att endast en dimension talar för resultatet av studien och 

fyra dimensioner talar mot resultatet. Den dimension som talar för resultatet är stämningsrisk, 

vilken därmed kan vara en viktig dimension för att förklara rapportering av mål. Det är möjligt 

att dimensionen har större påverkan på rapporteringen av mål än rapporteringen av frivillig 

information i allmänhet. Det skulle kunna förklaras med att mål skiljer sig mot annan frivillig 

information på det sätt att det innebär ett åtagande. Om företaget inte uppnår uppsatta mål ökar 

det risken för att bli stämd av besvikna intressenter.  

 

I studien granskas även dubbelnoteringars påverkan på mängden rapporterad information, 

signifikanta värden uppnås inte mellan de två variablerna. Antagandet att dubbelnoterade företag 

rapporterar mer stöds således inte av utfallet i studien. Av medelvärden kan dock utläsas att en 

viss positiv korrelation kan föreligga mellan dubbelnoteringar och mängden rapporterade mål. 

 

Testet som genomfördes på signifikansnivån mellan kontinentaleuropeiska företag och 

anglosaxiska reproduceras med skillnaden att dubbelnoterade företag exkluderas. När alla mål 

inkluderas visar resultatet inte signifikanta värden mellan kontinentaleuropeiska och 

anglosaxiska företag, vilket stämmer överens med mätningen där även dubbelnoterade företag 

inkluderas. När endast hårdare mål inkluderas blir utfallet signifikant, så var även fallet när 

dubbelnoterade företag inkluderades i testet av signifikansen. Att ta bort dubbelnoterade företag 

har alltså ingen nämnvärd effekt, vilket kan förklaras av att testet för skillnaden mellan 

dubbelnoterade och enkelnoterade företag inte visar signifikans. 

 

Studiens resultat är av vikt då det fyller det tomrum som författarna uppfattar finns inom 

forskningen på rapportering av mål, samt kan tänkas vara användbart för intressenter i deras 

värderingar av företag. 
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5.1 Förslag på framtida forskning  

Antalet företag som ingår i studien är begränsat, en mer omfattande liknande studie skulle kunna 

genomföras under ett senare årtal för att testa studiens resultat på ett annat underlag. Denna 

studie granskar endast företag med höga börsvärden, vidare forskning skulle kunna granska 

mindre börsföretag. Rapporteringen av mål i årsredovisningar kan påverkas av mängden övrig 

information som rapporteras via andra kommunikationskanaler. För att med större säkerhet 

kunna uttala sig om hur företags rapportering av mål påverkas av nationellt ursprung, skulle fler 

typer av rapportering kunna granskas framöver.  
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BILAGA - 240 börsbolag från 6 länder.  
Excelfil med urval, grunddata från studien samt utfallet av chi2-tester lämnas gärna ut på förfrågan.  
 
Storbritannien 
Anglo American 
Antofagasta 
ARM Holdings 
Associated British Foods 
BAE Systems 
BG Group 
BHP Billiton 
BP Group 
British Sky Broad- 
casting Group 
British American Tobacco 
BT Group 
Burberry 
Centrica 
Compass Group 
CRH 
Diaego 
Experian 
GlaxoSmithKline 
Imperial Tobacco Group 
 
 

 
 
International Consolidated Airlines 
ITV 
Johnson Matthey 
Kingfisher 
Marks and Spencer 
National Grid 
Next 
Pearson 
Reckitt Benckiser 
Rio Tinto 
Rolls-Royce Group 
SABMiller 
Sainsbury 
Shire 
Smith and Nephew 
SSE 
Tesco 
Tullow Oil 
Vodafone 
Wolseley 
WPP Group 
 

USA 
Amazon 
Anheuser-Busch 
Apple 
AT & T 
Boeing Company 
Chevron 
China Mobile 
China Petroleum & 
Chemical 
Cisco 
Coca Cola 
Comcast 
Facebook 
GE 
Gilead Sciences 
Google 
Home Depot 
IBM 
Intel 
Johnson & Johnson 
McDonalds 

 
Merck & Company 
Microsoft 
Novartis 
Novo Nordisk 
Oracle 
Pepsico 
Petrobras 
PetroChina 
Pfizer 
Philip Morris 
Proctor & Gamble 
QUALCOMM 
Schlumberger 
Toyota 
United Parcel Services 
United Technologies 
Vale 
Wall-Mart 
Walt Disney Company 
Verizon Communication 
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Tyskland 
Adidas 
BASF 
Bayer 
BB Biotech 
Beiersdorf 
Bilfinger 
BMW 
Brenntag 
Continental 
Daimler 
Deutsche Börse 
Deutsche Lufthansa 
Deutsche Post 
Deutsche Telekom 
Drägerwerk 
E.ON 
Fielmann 
Fresenius Medical 
Fresenius SE 
Heidelberg Cement 

 
Henkel AG & Co 
Hugo Boss 
Infineon Technologies 
K+S 
Kabel Deutschland Holding 
LANXESS 
Linde 
MAN 
Merck KGaA 
MTU Aero Engines Holding 
Pfeiffer Vacuum Technology 
Rational 
RTL Group 
RWE 
SAP 
Sartorius 
Siemens 
ThyssenKrupp 
Volkswagen 
XING 

 

 
Frankrike 
Accor 
AirFrance-KLM 
AirLiquide 
Alsthom 
Arkema 
Bouygues 
Bureau Veritas 
CapGemini 
Carrefour 
Casino 
CGC Veritas 
Danone 
Dassault 
EADS 
EDF 
Essilor 
France Télékom 
GDF Suarez 
Hermès 
Lafarge 
 
 
 

 
 

 
 
Legrand 
L’Oreal 
LVMH 
Michelin 
Pernod 
PPR 
Publics 
Renault 
Safran 
Saint-Gobain 
Sanofi 
Sodexo 
Solvay 
STMicroelectronics 
Technip 
Total 
Vallourec 
Veolia 
Vinci 
Vivendi 
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Nederländerna 
Aalbert 
Ahold 
AkzoNobel 
ABM 
Aperam 
Arcadis 
ArcelorMittal 
Arseus 
ASML 
BAM Groep 
Boskalis 
Brunel 
Corbion 
Core Lab 
Corio 
DSM Koninklijke 
Fugro 
Gemalto 
Heineken 
HunterDouglas 
 

 
 
 
Imtech 
KPN Kon 
Nutreco 
Philips 
PostNL 
Randstad 
Reed Elsevier 
Royal Dutch 
SBM Offshore 
Sligro Food Group 
TKH 
TNT Express 
Tomtom 
Unibail-Rodamco 
Unilever 
Unit 4 
USG 
Wolters 
Vopak 
Ziggo 
 

Sverige 
ABB 
Alfa Laval 
Alliance Oil 
Assa Abloy 
AstraZeneca 
Atlas Copco 
Autoliv 
Axfood 
Axis 
BillerudKorsnäs 
Boliden 
Electrolux 
Elekta 
Ericsson 
Getinge 
H & M 
Hexagon 
Holmen 
Husqvarna 
Lundin Petroleum 

 
 
Meda 
Millicom 
MTG 
NCC 
NIBE Industrier 
Oriflame Cosmetics 
PEAB 
SAAB 
Sandvik 
SCA 
Scania 
Securitas 
Skanska 
SKF 
SSAB 
Swedish Match 
Tele2 
TeliaSonera 
Trelleborg 
Volvo Group

 


