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Sammanfattning 
Examensarbete vid civilekonomprogrammet 

Författare: Gabriel Bjurek & Fredrik Olsson 

Handledare: Andreas Jansson 

Examinator: Timurs Umans 

 

Titel: Noternas utveckling - En studie av drivande faktorer i Sverige 

 

Inledning: Noter är en viktig del av årsredovisningarna, trots detta är forskning i svensk 

kontext kring dessa noter minst sagt begränsad i sin omfattning. Forskning kring 

notapparaten kan vara av intresse för att fånga vissa aspekter inom redovisningen som 

övrig forskning inom redovisningsområdet ej har lyckats identifiera. Det har gjorts 

flertalet studier kring faktorerna bakom redovisningen, därmed finns det motiv att 

undersöka vilka faktorer som kan tänkas ligga bakom notutvecklingen.  

 

Problemformulering: Vilka faktorer har varit drivande för den svenska notapparatens 

utveckling sen dess uppkomst?  

 

Syfte: Studien ämnar identifiera de drivande faktorerna bakom noternas utveckling i 

Sverige och utifrån dessa skapa en förklarande modell. Denna modell ska komplettera 

kunskapen om redovisning i form av noter, något som det tidigare saknas uttömande 

forskning om.  

 

Metod: Initialt använder vi oss av en deduktiv ansats som används för att upprätta en 

teoretisk modell utifrån teorier från redovisningsforskningen. Denna modell testas 

empiriskt i en kvantitativ studie faktorer från det inomorganisatoriska perspektivet 

testas, samt i en fallstudie där faktorerna från det externa perspektivet undersöks. 

Modellen kommer utifrån resultaten från dessa empiriska studier att revideras till en 

slutlig version. 

 

Slutsats: Notutvecklingen förklaras främst av fem externa i form av lagstiftning, 

politiska projekt, samhällets värderingar, finansiering och imitation. Dessa faktorer 

antas förklara antingen obligatorisk eller frivillig redovisning av noter i olika hög grad. 
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Abstract 
Master Thesis in Business Administration  

Author: Gabriel Bjurek & Fredrik Olsson  

Supervisor: Andreas Jansson 

Examiner: Timurs Umans 

 

Title: The emergence of the Notes - A study of driving factors in Sweden 

 

Introduction: Despite the fact that the notes to the financial statements constitutes an 

important part of the annual reports there is a lack of extensive research of these notes in 

a swedish context. Research about these notes may be of interest to illustrate certain 

aspects in the accounting field that other research in the field of accounting has failed to 

identify. Many studies have investigated the factors behind accounting, which gives us a 

reason to investigate possible factors behind the emergence of the notes.    

 

Problem: Which driving factors are responsible for the emergence of the swedish notes 

to the financial statements? 

 

Purpose: The purpose of this study is to identify the factors of the emergence of the 

notes to the annual reports in Sweden and to develop a model that illustrates these 

factors.  

 

Method: We use a deductive approach and from this construct a model based on 

theories from the accounting change research. This model will be tested empirically in a 

statistical study where the factors from our internal perspective will be tested, while the 

external factors will be explored in a case study. The initial draft of our model will 

model will be revised into a final version based on the results from these studies. 

 

Conclusion: The emergence of the notes is mainly explained by five factors, namely 

legislation, political projects, the values of the society, financing and imitation. These 

factors is affecting either mandatory or voluntary disclosure of notes in various degrees. 
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Inledning 
I vår inledning börjar vi med att kort beskriva den utveckling som redovisning i helhet 

haft genom åren innan vi fokuserar på vårt problem, nämligen noternas utveckling. 

Vidare diskuteras studiens aktualitet och vi tar upp såväl den teoretiska som praktiska 

relevansen för vårt arbete. 

 

1.1 Problembakgrund 
Den kinesiske filosofen Konfucius yppade en gång “study the past if you would divine 

the future” (McIsaac & Edwards, 1994 s.1). När Konfucius yttrade detta syftade han 

inte på redovisningens historia, men vid en närmare titt på den vikt som vissa forskare 

(Carnegie & Napier, 2012; Jones & Oldroyd, 2015; Parker & Goudie, 2008) lägger vid 

forskning kring redovisningens utveckling går det mycket väl att tillämpa citatet på 

detta område. Kopplingen mellan antika filosofer och redovisningsforskning är inget 

främmande då Edwards (1989) i sin bok kopplar den grekiska filosofens Aristoteles 

citat “if you would understand anything, observe its beginnings and its development” 

(Edwards, 1989 s.1) till redovisning. Just redovisning är ett populärt forskningsområde 

där det finns goda möjligheter för framtida forskning enligt Carnegie (2014) vilket 

motiverar detta arbete till att handla om just redovisning.  

 

Redovisning är definitivt inget nytt fenomen, bokföringen är till exempel flera tusen år 

gammal. Men även om redovisningen har en lång historia, är extern redovisning i form 

av årsredovisning ett desto nyare påfund. Något som idag är obligatoriskt för 

majoriteten av bolag hade sitt ursprung för ungefär 300 år sedan. Det var i Frankrike 

den första lagstiftningen angående årsredovisningar kom på 1670-talet. Till Sverige 

kom den desto senare. År 1855 kom lagstiftning som avsåg redovisning och 1910 kunde 

man finna lagar om balans- och resultaträkningar i aktiebolagslagen. Nu för tiden 

spenderar företag flera miljoner kronor på att framställa dessa årsredovisningar som 

används av flertalet intressenter såsom ägare, långivare och leverantörer. Dessa 

intressenter använder årsredovisningarna för prognosmakande om företagets 

verksamhet för att kunna fatta adekvata beslut som rör företaget. (Lönnqvist 2002)  

 

I årsredovisningslagens 2 kap. 3 § står det att “Balansräkningen, resultaträkningen och 

noter skall upprättas som en helhet och ge en rättvisande bild av företagets ställning och 

resultat.” Således måste intressenterna granska såväl balans- som resultaträkning 
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tillsammans med noter för att på så sätt skapa sig en rättvisande bild av företaget. Som 

vi nämnde ovan har balans- och resultaträkningar funnits i Sveriges lagstiftning i över 

100 år,  men noter är däremot ett desto nyare inslag. Efter att ha genomfört en kort 

förstudie finner vi att noter som begrepp nämndes för första gången inom svensk 

lagstiftning i ett betänkande av aktiebolagsutredningen (1971), men förekom i företags 

årsredovisningar redan på 60-talet.  

 

Forskning kring redovisning har blivit ett populärt område (Edwards, 1989) och denna 

forskning anses ha haft sin början i slutet av 1800-talet i Storbritannien (Lee, 2009). Till 

skillnad från många andra delar av redovisningsutvecklingen är studier av noternas 

utveckling underrepresenterade. Efter egna empiriska iakttagelser i form av en förstudie 

skedde en explosion av antalet noter i årsredovisningen under 1960-talet, men studier 

kring denna utveckling lyser till stor del med sin frånvaro.  

 

En av de studier kring noter vi faktiskt lyckats finna är gjord av Aboody (1996) och 

lägger fokus på kapitalmarknadens reaktioner beroende på vilket redovisningssätt som 

används av rapporterande oljebolags nedskrivningar av oljetillgångar. Mošnja-Škare 

och Galant (2013) gör även en studie om noter där de undersöker kvaliteten för noter 

som berör intäkter och kostnader i små och medelstora kroatiska företag. Företagens 

storlek och obligatorisk revision får signifikanta samband med kvaliteten på dessa noter. 

Den sista studien vi hittar som behandlar noter är en studie gjord av Ljutic, Jankovic 

och Vlasic (2012) som också handlar om noternas kvalitet. Dock använde dem sig av 

företag från både Kroatien och Serbien där fokus läggs på IFRS-implementeringen för 

att se om detta har påverkat kvaliteten i noterna.  

 

Bristen på forskning kring noter väcker frågor huruvida notapparaten är nödvändig. Är 

det bara något företag använder för att redovisa onödig information som inte får plats 

någon annanstans i årsredovisningen? En aktuell artikel av Victorzon (2016) vittnar om 

att EU-kommissionen överväger att göra det obligatoriskt för företag att redovisa sina 

anställdas löner. Detta för att försöka minska det lönegap som finns mellan män och 

kvinnor som är ett hett debatterat ämne i dagens samhälle. I årsredovisningens 5 kap. 

38-40 §§ finner vi regler om att könsfördelningen bland ledande befattningshavare och 

vissa löner ska redovisas i företagens noter. Detta tyder på att om EU fullföljer sitt 

förslag lär detta förpassas till noterna i samband med de nyss nämnda paragraferna. Det 
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i sin tur visar på att noterna är mer än bara en del av årsredovisningar där företagen 

lämnar överbliven information. Här bevisas det att noterna används för att bekämpa 

samhällsproblem såsom löneskillnaden mellan män och kvinnor genom att redovisa det 

för att få företag att aktivt arbeta för att försöka lösa problemet. Därmed kan 

notapparaten ses som mer viktig, vilket gör att ett större fokus bör läggas på dessa noter 

vilket vi ämnar göra i detta arbete.  

 

1.2 Problemdiskussion 
Ovan har vi konstaterat att forskning kring noter är påtagligt tunn. Detta är något som vi 

ställer oss frågande till, vad beror detta på? Anses noter inte vara en viktig del inom 

redovisningen eller kan det vara så att forskare helt enkelt inte har fått upp ögonen för 

notapparaten? Med hänvisning till årsredovisningslagen som säger att årsredovisningen 

ska ge läsaren en rättvis bild när denna tar hänsyn till resultat- och balansräkningen 

tillsammans med tillhörande noter, anser vi att noter minst sagt är en viktig del inom 

redovisningen. Därav anser vi att forskare med stor sannolikhet helt enkelt inte har 

insett noternas potential inom forskningen och därmed anser vi att det behövs mer 

forskning som behandlar noter och dess utveckling. Vi ska därmed utifrån 

problembakgrunden i detta arbete utforska noternas historia. I detta avsnitt ska vi 

diskutera varför vi anser att denna forskning behövs och därmed argumentera för detta 

arbete.  

 

Först kan det vara bra att fråga sig varför det är viktigt att utforska redovisningshistoria. 

Edwards (1989) menar att forskning kring redovisningens historia inte bara kan ge ökad 

förståelse för det förflutna utan även bidra till ökad förståelse för nutida problem. 

Carnegie och Napier (2012, s. 353) skriver “If we ignore the historical perspective, 

current accounting practice and ideas appear rootless, evanescent and arbitrary.” Ett 

påstående som även många andra ställer sig bakom då det till och med hålls flertalet 

kongresser om redovisningshistoria, något som tyder på att det är viktigt att studera 

redovisningens historia. (Jones & Oldroyd, 2015). Kan detta synsätt ha varit den 

drivande faktorn bakom att forskning i redovisningshistoria blivit så pass vanligt? Det 

har åtminstone säkerligen bidragit till det. Men detta synsätt kan även vara nyttig i 

notforskningen då man bland annat lättare kan förutspå framtiden om man har mer 

kunskap om det förflutna. 
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Vi vill alltså utforska noternas utveckling men man kan undra vad vi menar med just 

utveckling. I problembakgrundens förstudie identifierade vi två aspekter av utveckling i 

form av notkvantitet och notkvalitet. Noterna kan utvecklas med avseende till deras 

kvantitet vilket kan ses som hur många noter som finns med i årsredovisningar. 

Dessutom kan noternas kvalitet utvecklas, med detta menar vi den typ av information 

som finns i noterna förändras.  

 

 

 

Tabell 1 - Notkvantitet 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2 - Notkvalitet 

  

I tabell 1 och 2 ovan har vi försökt visualisera vad vi menar med notkvantitet respektive 

notkvalitet genom att använda Volvo som exempel och illustrera hur dess utveckling för 

notkvantitet respektive notkvalitet sett ut mellan två givna år. Kvantiteten är helt enkelt 

antalet noter och detta har mellan 1970 och 1976 ändrats med 12 antal noter. När det 

kommer till kvaliteten handlar det mer om vilken information dessa noter innehåller och 

därmed bryter vi ned dem i balans- respektive resultatposter. Notkvaliteten har 

utvecklats dels genom att antalet för samtliga noter ökat samt att noter med en ny typ av 

information, i detta fall bokslutsdispositioner, uppkommit. 
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Flertalet forskare har i sina studier inom redovisningsområdet fokuserat på faktorer 

bakom redovisningen, till exempel hur geografisk placering har påverkat redovisningen. 

På grund av att så många har valt att undersöka faktorer bakom redovisningen kan det 

ses som en viktig aspekt inom redovisningsforskningen. (Carnegie & Napier, 2012; 

Littleton, 1933; Miller, Hopper & Laughlin, 1991; Nurunnabi, 2015; Sangster, 2016; 

Watts & Zimmerman, 1987)  

 

Vilka faktorer har då redovisningsforskningen kommit fram till som påverkar 

redovisningen som helhet? Carnegie och Napier (2002) finner sju “p” som 

bakomliggande faktorer till redovisningsutveckling. Dessa är period, places, people, 

practices, propagation, products och profession som författarna anser påverka 

redovisningen i olika länder. Sangster (2016) drar slutsatser i sin artikel om bankernas 

införande av den dubbelsidiga bokföringen och vissa faktorer bakom dess utveckling. 

En av faktorerna han kommer fram till är behovet av att bibehålla historisk fakta som är 

precis, komplett och verifierbar. Vidare skriver han att bankernas krav att redovisa sina 

likvida medel utgjorde en logisk grund till att den dubbelsidiga bokföringen inkluderade 

kontanter i allt större utsträckning. Den externa granskningen från revisorer var även en 

bidragande faktor. Sangster (2016) tar upp vissa faktorer till varför den dubbelsidiga 

bokföringen utvecklades just i Florens. Framväxten av bankerna tillsammans med 

framväxten av handeln samt kraven från bankernas societet i Florens ansågs av Sangster 

vara faktorerna bakom införandet den dubbelsidiga bokföringen.  

 

Något vi kan konstatera från dessa faktorerna bakom redovisningen är att de berör 

faktorer från olika tidsperioder. De behandlar både faktorer bakom en viss aspekt inom 

redovisningen som införandet av den dubbelsidiga bokföringen, men även utvecklingen 

av redovisning som helhet över en längre period. Det gör att vi i detta arbete dels kan 

fokusera på att undersöka faktorer bakom noternas tillkomst i årsredovisningar, men 

även vilka faktorer som kan förklara utvecklingen av noterna. 

 

Nurunnabi (2015) finner i sin artikel att kulturella faktorer har en viss påverkan på 

redovisningen då han finner att korruption och bristen på utbildningsmöjligheter har en 

negativ påverkan på implementeringen av IFRS i Bangladesh. Littleton (1933) beskriver 

vissa bakomliggande faktorer för den dubbelsidiga bokföringen, för att nämna några är 

det faktum att kredit användes, att det fanns egendomsrätt samt att storleken på 
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företagen växte. Watts och Zimmerman (1978) tar upp flertalet faktorer som påverkar 

redovisningen i form av reglering, skatter, bokföringskostnader, ledningens 

ersättningsplaner och politiska kostnader. Andra forskare finner att faktorer som krig, 

ekonomiska nedgångar och arbetstvister påverkar redovisningen (Miller, Hopper & 

Laughlin, 1991). All denna forskning visar på olika faktorer som tidigare forskning har 

kommit fram till ligger bakom redovisningen och dess utveckling. 

 

Något som kan sägas för dessa faktorer är att de i stort sett endast är externa faktorer det 

rör sig om. Betyder det att företag själva inte väljer vilken redovisning de ska ha, utan 

att de väljer redovisning efter rådande omständigheter? Bevisligen finns det mycket 

forskning som pekar på att så är fallet. Det skulle betyda att alla företag inom ett visst 

område har så gott som identisk redovisning då de utsätts för samma externa faktorer 

som formar redovisningen. Dock har vi svårt att tro att det endast är externa faktorer 

som påverkar redovisningens utformning och innehåll. Därmed valde vi att vända oss 

till forskning om den frivilliga redovisningen för att identifiera interna faktorer bakom 

redovisningen.  

 

Zeng, Xu, Yin och Tam (2012) finner i studie att den frivilliga miljöredovisningen i 

kinesiska företag påverkas av om företagen är statligt ägda, befinner sig i en 

miljökänslig bransch, har konkurrenter som ägnar sig åt miljöredovisningen samt dess 

rykte. Alves, Rodrigues och Canadas (2012) undersöker faktorerna bakom den frivilliga 

redovisningen i portugisiska och spanska noterade företag och kommer fram till 

företagsstorlek, företagsprestanda, tillväxtmöjlighet för företaget, stora aktieägare samt 

styrelsekompensationen är de största bakomliggande faktorerna. Forte, dos Santos Neto, 

Chaves Nobre, Nepomuceno Nobre och de Queiroz (2015) finner inga signifikanta 

resultat för att företags prestanda och dess internationalisering påverkar den frivilliga 

redovisningen, något som de hade förväntat sig i sin studie. Däremot får de förväntade 

resultat för företagets storlek och rykte vilket de kommer fram till påverkar den 

frivilliga redovisningen.  

 

Dessa exempel från det frivilliga redovisningsområdet visar på faktorer som handlar om 

specifika karaktärsdrag för företagen, som alltså är interna faktorer. Utifrån de exempel 

vi har använt från redovisningsforskningen i helhet och från den frivilliga 

redovisningsforskningen kan vi anta att den frivilliga redovisningen förklaras av 
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särskilda karaktärsdrag som skiljer sig åt mellan företag vilket gör att redovisningen 

varierar mellan företag. Den övriga redovisningen, alltså den obligatoriska, förklaras 

istället av externa faktorer. Efter en granskning av vilka faktorer bakom redovisningen 

som forskare inom redovisningshistoria har kommit fram till kan vi undersöka om det 

finns tänkbara faktorer som blivit underbetonade, samt vilka tänkbara faktorer som kan 

kopplas till noterna.  

 

I sin bok diskuterar Englund (2003) sjukfrånvaron i årsredovisningen. Englund hävdar 

att den fått ett allt större fokus, såväl utifrån en samhällsekonomisk aspekt som ur en 

arbetsmiljösynpunkt. Han benämner även ohälsan som ett stort problem för hela 

samhället. Detta ledde till att flera utredningar tillsattes för att ta itu med problemet 

samtidigt som regeringen förde diskussioner med arbetsmarknadens parter. Dock 

skriver Englund (2003) att det är svårt att enas om orsakerna bakom den höga 

sjukfrånvaron som finns. En åtgärd som gjordes av detta är att företag blev tvingade att 

lämna uppgifter om sjukfrånvaron för sin personal. Detta anses ha bidragit till att 

företag engagerar sig för att minska sjukfrånvaron och därmed öka hälsan i samhället.  

 

Sjukfrånvaron kan ses som ett exempel på ett politiskt projekt som i sin tur kan ses som 

en tänkbar faktor bakom redovisningens utveckling. Ett politiskt projekt är enligt oss att 

politiker i form av lagstiftare använder redovisningen som en lösning på ett 

samhällsproblem, eller att de influerar företag att vidta åtgärder på eget bevåg och 

redovisa detta för att vinna legitimitet. Vi ska påpeka att det inte är likt det politiska 

perspektiv som finns inom redovisningsforskningen som snarare behandlar 

organisatorisk politik. Morgan (1986) väljer att definiera denna politik som att olika 

parter inom organisationen är av skilda meningar kring vägen framåt och avser få 

igenom sin egen agenda i största möjliga mån. Morgan (1986) menar att dessa 

meningsskiljaktigheter måste lösas med politiska medel, detta politiska perspektiv 

handlar därför till uteslutande del om olika parters intressen, konflikter och makt inom 

organisationen. Det politiska projekt som vi menar sker utanför organisationen i form av 

politiker som identifierar ett samhällsproblem som de anser sig kunna lösa åtminstone 

delvis genom redovisningen. 
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Vår definition av politiska projekt i redovisningen är något som vi anser inte tagits upp i 

redovisningsforskningen i tillräckligt hög grad. Att utforska faktorerna bakom noter i 

redovisningen kan hjälpa oss utöka kunskapen om detta och på så sätt visa hur politiska 

ambitioner gentemot de redovisande företagen influerar redovisningens utformning i 

form av noter. Englunds (2003) tidigare nämnda konstaterande kring sjukfrånvaron 

tjänar som exempel på en sådan ambition som avspeglas i noterna. Vi tror dock att det 

kan finnas fler av dessa politiska projekt i noterna och att det i framtiden kan komma att 

bli ett vanligare sätt att påverka företags beteende. Ett exempel på det senare är det EU-

förslag vi nämnde i problembakgrunden, där man har för avsikt att tvinga företag att 

redovisa lönegapet mellan kvinnor och män. Genom att företagen tvingas skylta med 

detta gap finns en förväntan från politiskt håll att det kommer minska då företagen vill 

undvika den negativa associationen lönegap har i dagens samhälle.   

 

Vi anser dock att det finns ytterligare en faktor bakom redovisningen som inte tilldelats 

uppmärksamheten den förtjänar. Gray (1988) menar att samhällets värderingars 

påverkan på redovisningen inte lyfts tillräckligt mycket i existerande forskning. Av 

denna anledning finner vi det intressant att undersöka om och i så fall vilken påverkan 

samhällets värderingar kan ha haft på noternas utveckling och därmed redovisningen i 

stort. Indikationer på att detta fenomen förekommit finner vi bland annat i att Lönnqvist 

(2002) lyfter fram att noter kring ersättningar till ledande befattningshavare lagstiftades 

först efter att det blivit en allmän debatt kring frågan och att den utgjorde en het potatis 

för samhället. 

 

Genom att undersöka och förhoppningsvis bekräfta de influenser, i form av politiska 

projekt och samhällets värderingar, som vi tror har influerat redovisningen hoppas vi 

bidra till att forskare inom redovisningsområdet får upp ögonen för den potential som 

forskning kring noter enligt oss har. Genomförs EU:s förslag om att tvinga företag att 

redovisa lönegapet, som med stor sannolikhet kommer ske genom noter, kommer det 

enligt oss vara ett av de mest effektiva verktygen för jämställda löner mellan könen som 

hittills implementerats.  
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Att utforska faktorer bakom notapparaten kan vara till stor hjälp om man vill försöka 

förutse hur noter kommer utvecklas i framtiden. Detta kan vara av intresse för flera 

parter, till exempel företag som proaktivt kan utveckla sina noter och således “ligga före 

sin tid” som Adrems (1999) skriver om i sin bok eller reglerare för att dem i god tid ska 

kunna angripa notuvecklingen på ett adekvat sätt. Dessutom kan det vara av intresse för 

olika användare av årsredovisningar och därmed noter för att påverka utvecklingen om 

den enligt deras ögon går mot en icke önskvärd riktning. Således finner vår studie 

praktisk relevans för såväl företag som reglerare eller andra parter som vill vara en del 

av redovisningsutvecklingen. 

 

Även om forskningen kring noter är minst sagt begränsad, finns det vissa debattinlägg 

som behandlar ämnet. Dessa tar upp ett antal upplevda problem med noterna, att de är 

för långa och omfattande (Morunga & Bradbury, 2012), att de behöver förenklas 

(Murphy, 2015) samt att de behöver bli mer specifika och mindre generella (Hay & 

Antonio, 1990). Denna kritik gör det ännu mer förvånande att det finns så pass lite 

forskning om noter. 

 

Dessa debattinlägg fokuserar uteslutande på noternas nuvarande utformning och saknar 

således historiskt djup. Vad kan ett uteslutande fokus på nuvarande förhållanden i 

noterna leda till? Är det inte nyttigt att även ha ett historiskt perspektiv då det hjälper 

oss att förstå noternas utveckling och därmed underlättar att sia om dess framtid? Vi är 

av åsikten att ett historiskt perspektiv kan hjälpa oss att bättre förstå redovisningens 

framväxt och för att utforma morgondagens krav på redovisning i noter på ett sätt som 

maximerar nyttan för dess användare. Av denna anledning utgör en studie som 

undersöker de faktorer som påverkat vilken typ och omfattning av information som 

redovisats i noter ett relevant bidrag till debatten. 

 

En historielös debatt gör att risken att ett syfte bakom en not kan misstolkas vilket kan 

leda till att en not ses som onödig när den i själva verket kan vara högst intressant och 

viktig. På samma sätt kan man ta bort noter som ansågs vara relevanta när de infördes 

men med tiden tappat sin relevans av och därmed inte anses som nödvändig längre. På 

så sätt får man en lösning på den kritik mot den allt för långa och omfattande 

notapparaten i årsredovisningarna som uppenbarligen finns.  
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Sammanfattningsvis anser vi att en studie som utforskar faktorer bakom noternas 

utveckling kan fungera som komplement till övrig redovisningsforskning som vi anser 

har vissa hål i form av saknade redovisningsfaktorer, som det politiska projekt vi 

tidigare har tagit upp. Samtidigt bidrar en sådan studie till ett värdefullt historiskt 

perspektiv i den pågående debatten kring notapparatens utformning och innehåll. Dessa 

teoretiska och praktiska bidrag hoppas vi gör att forskare inom redovisningsforskningen 

ser den potential som vi menar noter har inom detta forskningsområde.  

 

1.3 Problemformulering 
Vilka faktorer har varit drivande för den svenska notapparatens utveckling sen dess 

uppkomst?  

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att identifiera de drivande faktorerna bakom noternas 

utveckling i Sverige och utifrån dessa skapa en förklarande modell. Denna modell ska 

komplettera kunskapen om redovisning i form av noter, något som det tidigare till stor 

del saknas uttömmande forskning om.   
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2 Metod 
Metodkapitlet innehåller de ställningstaganden som genomsyrar detta arbete. Först 

diskuterar vi vår forskningsansats där vi argumenterar för de val vi gjort samt de val vi 

inte gjort. Sedan diskuterar och argumenterar vi för de teoretiska val vi gjort i detta 

arbete.  

 

2.1 Forskningsansats  
I detta arbete utgår vi från en deduktiv ansats vilket gör att vi använder oss av befintlig 

litteratur när vi angriper vårt problem. Med hjälp av litteratur om redovisningen som 

helhet har vi applicerat denna litteratur på vår problematisering kring notutvecklingen. 

Det finns väl utarbetade teorier inom redovisningsområdet som gör att vi får en bra bas 

med tänkbara förklaringar bakom de förklarande faktorer som utgör beståndsdelar av 

den modell vi ämnar utforma. På grund av dessa teorier som vi ska använda i vårt arbete 

anser vi att en deduktiv ansats är bäst lämpad för vår studie. Dessa teorier skiljer sig en 

del gentemot varandra, men detta kommer diskuteras vidare under nästa avsnitt.  

 

Alternativet till en deduktiv ansats är ett induktivt angreppsätt och vi skulle i så fall 

börjat med observationer av noterna för att sedan utveckla teorier utifrån detta. Därefter 

skulle vi ha använt denna teori för att utveckla vår modell. Detta angreppssätt skulle 

kunna motiveras i vår studie av den bristande mängden teori angående noter. I och med 

att det finns flera utvecklade teorier inom redovisningsområdet som helhet som vi 

konstaterade tidigare, menar vi dock att det går utmärkt att applicera dessa i en studie av 

noter då det är en del av redovisningen. Därav finner vi inga anledningar till att anta en 

induktiv ansats.  

 

2.2 Teorival 
Watts och Zimmerman (1986) tar i sin bok upp att forskare är subjektiva, det arbete de 

gör inom redovisningsutvecklingen och de modeller de utvecklar är påverkade av deras 

egna värderingar. De skriver även att eftersom världen är komplex och i ständig 

förändring finns det ingen teori som kan förklara och förutspå alla fenomen som finns i 

redovisningen eftersom dessa teorier endast är förenklingar av verkligheten. Därav kan 

det vara av stor vikt att med flera olika författare med olika inriktningar för att på så sätt 

få en objektiv helhetsbild. Framför allt gäller det artiklar från 80-talet då Watts och 
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Zimmerman uppenbarligen fann att forskare var subjektiva då, om forskare än idag är 

det går att ifrågasättas och därmed kan det vara viktigt att ta med nyare artiklar som 

behandlar gamla fenomen.  

 

I vårt teoriavsnitt lyfter vi fyra grundläggande perspektiv på redovisningens historia. 

Det funktionalistiska synsättet var länge den dominerande synen inom området och 

känns därför nödvändigt att ta med i en studie som behandlar redovisningens 

utveckling. Positive accounting theory har vuxit fram ur det funktionalistiska synsättet 

och har därmed vissa likheter, bland annat att de båda främst fokuserar på 

inomorganisatoriska processer som förklaringar bakom utvecklingen inom 

redovisningen, det funktionalistiska synsättet lägger dock även viss vikt på externa 

faktorer. New accounting history inkluderas i studien som en motpol mot det 

funktionalistiska synsättet, då New accounting history växte fram ur stark kritik mot 

Littleton (1933) som är en forskare med stark anknytning till det funktionalistiska 

synsättet. 

 

Till skillnad från de två förstnämnda fokuserar new accounting history i större 

utsträckning på externa faktorer bakom företags redovisningsval, ett fokus som delas av 

institutionella teoretiker som ingår i det fjärde synsättet. Medan new accounting history 

bidrar med ett bredare synsätt, bidrar institutionell teori till ett fokus på olika former av 

isomorfism. Det faktum att dessa synsätt skiljer sig mer eller mindre åt gör att vi kan ha 

ett väldigt brett fokus och fånga upp ett större antal tänkbara förklaringsfaktorer bakom 

noternas utveckling jämfört med om vi skulle begränsa oss till ett eller två av dessa 

synsätt.  

 

Genom att granska hur vissa av de faktorer vi tog upp i problemdiskussionen härleds ur 

teorier inom redovisningsområdet kan vi se vilka teorier som har tyckts vara värdefulla i 

tidigare forskning inom redovisningsutveckling. I och med att noter är en del av 

redovisningen går det att anta att teorierna därmed även kan vara värdefulla i ett arbete 

som behandlar noternas utveckling. New accounting history ligger bakom Napiers 

(2006) sju “p” som han såg vara de bakomliggande faktorerna till redovisningen, även 

de faktorer som Miller, Hopper och Laughlin (1991) kan kopplas till new accounting 

history. De faktorer som Littleton (1933) finner har en stark koppling till det 

funktionalistiska synsättet i och med att Littleton anses vara grundaren till användandet 



  
 

13 

av synsättet inom redovisningshistorien. Nurunnabi (2015) använder sig av institutionell 

teori i sin artikel och således kopplas de faktorer han finner till institutionell teori. Även 

positive accounting theory går att koppla till vissa av de faktorer vi tog upp tidigare, 

nämligen dem som Watts och Zimmerman (1978) tar upp i sin artikel som är reglering, 

skatter, bokföringskostnader, ledningens ersättningsplaner och politiska kostnader. 

Detta sammantaget gör att vi anser att dessa fyra teorier går väl att tillämpa i vårt arbete.  

 

I vår studie görs en avgränsning till svenska företag. Detta gör att vi måste tänka på hur 

väl den teori som vi har med går att tillämpa i en svensk kontext, då majoriteten av dem 

är utvecklade i främst ett brittiskt eller amerikanskt sammanhang. Företags noter kan se 

olika ut i olika länder på grund av lagstiftningen skiljer sig åt mellan länderna. Dock 

bidrar IFRS-implementeringen till att denna skillnaden förmildras. Det finns även 

forskning som finner att Sverige blir allt mer likt anglosaxiska länder (Geer, Borglund 

& Frostensson, 2003; Jonnergård & Larsson, 2007) 
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3 Teori 
I vårt teori-avsnitt går vi först igenom de fyra övergripande teoretiska synsättet som 

genomsyrar vår studie. Detta mynnar sedan ut i en diskussion kring en distinktion 

mellan interna och externa faktorer som vi sedan härleder våra hypoteser och vår 

modell från.  

 

3.1 Den funktionalistiska synen 
I och med att den funktionalistiska synen på redovisningshistoria har varit så pass 

dominerande under en längre tid är det naturligt att ta med den i en studie om 

redovisningens utveckling. Littleton (1933) skriver i sin bok att redovisning ständigt 

utvecklas, gamla metoder blir mindre effektiva på grund av ändrade förhållanden och 

idéer som funnits blir irrelevanta när nya problem dyker upp. Dessa ersätts följaktligen 

med nya bättre metoder och idéer som på ett bättre sätt uppfyller sin funktion. Han ser 

redovisningen som progressiv och att den rör sig mot en bestämd destination, med andra 

ord beskriver han redovisningen som en evolution. Vidare beskriver han två aspekter 

som finns inom redovisningen. Den första handlar om redovisningens möjlighet att 

bidra med lösningar på nutida problem. Till exempel tar han upp finansiella budgetar 

och standardkostnader som lösningar på vissa affärsproblem som finns i dagens 

samhälle. Den andra aspekten avser redovisningens historiska framväxt. Med det menar 

Littleton att redovisningen växte fram från givna förhållanden som ett svar på kända 

behov och har växt i förenligt med dess omgivning och dess ändringar kan förklaras 

med hjälp av nutida krafter. Han menar att redovisningens historiska framväxt har 

kommit från fastställda orsaker och att det går emot ett fastställt mål. (Littleton, 1933) 

 

Littleton (1933) använder den dubbla bokföringen som exempel. Den uppkom på 

medeltiden och efter dess genomgått smärre ändringar på grund av olika typer av 

företag tillkom och de grundläggande baserna för handeln ändrades. Men dessa faktorer 

bidrog endast till finjusteringar av samma metod. Littleton tar bland annat upp några 

interna faktorer bakom den ursprungliga dubbelbokföringen såsom företagens privata 

egendom och företags krediter.  
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Han tar dessutom upp utvecklingen av professionell revision i Storbritannien som ett 

bra exempel som visar på att vissa förhållanden ses som antecedent till efterföljande 

resultat. Här finner Littleton (1933) sex externa faktorer bakom denna utveckling, den 

växande handeln, Englands tidigare negativa erfarenheter av 

aktiemarknadsspekulationer, Englands historia som feodalt samhälle med godsägare 

m.m., statens kontroll över konkurser, finansiella kriser och dubbelbokföringen. Ett 

behov av en ny funktion i det engelska samhället som granskar företags finansiella 

ställning behövdes på grund av de finansiella kriserna, erfarenheterna av spekulationer 

samt den växande handeln. Det faktum att England tidigare varit ett feodalsamhälle 

gjorde det enklare att delegera övervakningen i form av revisionen, då detta var ungefär 

samma behov som fanns 100 år tidigare i feodalsamhället. Dubbelbokföringen och 

statens kontroll över konkurser gjorde att de som utförde granskningen och 

övervakningen även behövde inneha rätt expertis. Professionell revision uppfyllde 

denna funktion och det var därför den utvecklades i Storbritannien. (Littleton, 1933) 

Dessa två exempel visar härmed att det funktionalistiska synsättet handlar om både 

interna och externa faktorer. 

 

Littleton (1933) och den funktionalistiska synen menar därmed att det går att härleda 

faktorer bakom redovisningens utveckling då dessa anses ha en logisk grund, att varje 

förändring inom redovisningen har en logisk förklaring. Nya fenomen kommer inom 

redovisningen på grund av att nya funktioner uppstår efter ändrade förhållanden. 

Redovisning utvecklas därmed på grund av att nya metoder upptäcks som utför sin 

funktion på ett bättre sätt. Ett exempel på en sådan logisk grund bakom en utveckling 

inom redovisningen är när kontanter började inkluderas i bankernas dubbelsidiga 

bokföring som togs upp i början av problemdiskussionen som följd av att bankerna fick 

krav på sig att redovisa sina likvida medel. En ny funktion uppkom, en funktion som 

den dubbelsidiga bokföringen uppfyllde.  

 

Detta synsätt bidrar till en värdefull del i vår studie, då vi vill härleda just faktorer 

bakom den utveckling som finns i redovisningen vilket är möjligt med denna syn. Detta 

är anledningen till att denna teori lämpar sig som en utgångspunkt i detta arbete. Med en 

sådan utgångspunkt ligger vårt arbete i att identifiera de funktioner som noter har för att 

på så sätt kunna identifiera faktorerna bakom utvecklingen.  
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3.1.1 Positive accounting theory 
Positive accounting theory kan ses som en gren inom det funktionalistiska synsättet. Det 

är en teori som skapades för att förklara företags redovisningsmetoder men även för att 

förutse dessa. Denna teori stod i kontrast till de normativa teorier som fanns inom 

området när teorin växte fram. (Sinha, 2008) Watts och Zimmerman (1990) som är två 

tunga pjäser inom teorin, anser att det är bättre att granska valet av flera 

redovisningsmetoder samtidigt, snarare än att granska ett val i taget. De betonar även att 

det finns ett behov att förstärka länken mellan teori och empiriska tester. Watts och 

Zimmerman (1990) menar att en studie om redovisningsmetoder är vetenskapligt men 

att tidigare teorier inom redovisningsforskning varit normativa och därmed inte heller 

vetenskapliga.  

 

Inom positive accounting theory antar man att de olika parterna som använder sig av 

årsredovisningar på något sätt försöker påverka denna efter deras egenintresse. Om 

exempelvis bolagschefen blir belönad efter bolagets marknadsvärde, väljer denna de 

redovisningsmetoder som påverkar bolagets aktiepriser positivt. Det finns många 

influenser av agentteorin inom positive accounting theory, detta gör att teorin fokuserar 

på hur man kan minska de kontrakts- och informationskostnader (agentkostnader) som 

antas finnas. Watts och Zimmerman (1986) benämner en del av litteraturen om 

agentteorin som äganderättslitteratur på grund av dess betoning på rättigheter som är 

etablerade via kontrakt. Dessa kontrakt kan se olika ut och kan vara såväl formellt 

skrivna kontrakt  som informellt muntliga kontrakt mellan parter inom organisationer 

eller mellan en part inom organisationen och en part utanför. Det är essentiellt för 

företagets lönsamhet och dess överlevnad att minska kostnaderna för dessa kontrakt. 

(Watts & Zimmerman, 1986) 

  

På grund av att olika parter agerar efter sina egenintressen uppstår en risk att det kan 

finnas motstridiga intressen inom ett företag. Dessa problem anser agentteoretiker löses 

bäst genom att etablera olika incitament i kontrakt med de olika parterna. Ett stort fokus 

inom agentteorin har fokuserat på förhållandet mellan ägarna och ledningen, där ägarna 

motiverar ledningen att agera enligt företagets bästa genom kontrakt. (Fama & Jensen, 

1983) Redovisningen spelar en viktig roll för att avtala villkor mellan parter men även 

för att övervaka dessa villkor. Information från redovisningen används i flera olika 

kontrakt såsom lånekontrakt, företagets stadgar och ersättningsplanen till ledningen. 

Positive accounting theory menar att ledningens val av redovisningsmetoder förklaras 
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av att vissa metoder minskar agentkostnaderna som i sin tur exempelvis leder till högre 

företagsvärde eller chefsersättning. Således finner både positive accounting theory och 

det funktionalistiska synsättet att nya redovisningsmetoder ersätter gamla på grund av 

att de nya är bättre. Skillnaden ligger i att positive accounting theory menar att de nya 

metoderna är bättre på grund av att de minskar agentkostnaderna och därmed gör 

företaget mer konkurrenskraftigt. Följaktligen kan man säga att konkurrensen mellan 

företagen är en drivande motor för redovisningsutveckling enligt denna teori. (Watts & 

Zimmerman, 1986)  

 

Watts och Zimmerman (1986) menade att bäst resultat kommer om man studerar flera 

redovisningsmetoder samtidigt snarare än att fokusera på en. Detta är något som vi har i 

åtanke och är en av anledningarna till att vi väljer att fokusera på noterna som helhet 

och därmed alla de metoder företag använder i sina noter. Vidare bidrar positive 

accounting theory till ett synsätt på hur de enskilda individerna agerar i och med 

agentteorins idé om egenintresse, vilket kan vara viktigt inom redovisningsforskningen. 

Agentteorin står även för ett bidrag i vårt utvecklande av en modell då agentteorin i 

samband med positive accounting theory kommer vara en teori som vi bygger vår 

modell på. I och med fokuset på individers intresse handlar positive accounting theory 

därav mycket om inomorganisatoriska faktorer, vilket ger en nyttig dimension i vår 

modell.   

 

3.2 New accounting history 
New accounting history har sitt ursprung i historiografi, och kom som ett alternativt 

synsätt till den funktionalistiska synen. Det funktionalistiska synsättet som används 

inom redovisningshistoria får mycket kritik för att den ser på redovisningsutvecklingen 

som en evolution och att en förändring därmed innebär en förbättring mot ett ändamål. 

Många forskare har ställt sig kritiska till denna teleologiska syn då de menar att 

redovisning inte har ett bestämt slutmål och utifrån detta har new accounting history 

vuxit fram. (Napier, 2001) New accounting history är inget enhetligt forskningsprogram 

med klara teoretiska begränsningar utan bör istället ses som en samling av ganska 

olikartade frågor och problem (Miller, Hopper & Laughlin, 1991). 
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Forskaren Hopwood som har gjort flertalet bidrag inom forskningsområdet sägs vara en 

av pådrivarna bakom new accounting history (Napier, 2006). New accounting history 

har  bidragit till ett bredare synsätt jämfört med tidigare forskning som ofta har 

fokuserat på karaktärer inom organisationer såsom beslutsfattare eller redovisare. Denna 

ändring i synsätt har bidragit till ett nytt sätt att ställa frågor på inom forskning kring 

redovisningshistoria. New accounting history granskar hur förändringar inom 

redovisning kan förklaras av faktorer som social reglering, ekonomiska nedgångar eller 

krig. Det är således faktorer främst utanför organisationen som new accounting history 

fokuserar på. (Miller et al, 1991) Dock ska det tilläggas att new accounting history även 

handlar en del om inomorganisatoriska faktorer och man ska därför akta sig för att säga 

att new accounting history enbart fokuserar på faktorer som kommer utanför 

organisationen. Inom new accounting theory har man även utvidgat synen på de 

sammanhang där redovisning används, det är inte bara företag som använder sig av den 

utan även i andra kontexter såsom staten, hushåll och fackföreningar är några exempel 

(Napier, 2006).  

 

Funnell (1996) går in mer specifikt på skillnader mellan new accounting history och 

traditionell redovisningshistoria. Förutom att new accounting history fokuserar på 

externa faktorer bakom redovisningen som vi ovan har konstaterat är en annan distinkt 

skillnad att teoretiker inom new accounting history försöker förklarar aktörernas 

historiska motiv, medan traditionella teoretiker har nöjt sig med att konstatera att de 

finns. Vi skrev tidigare att new accounting history inte är en samlad forskningsgren med 

klara begränsningar, vilket blir tydligt när Funnell (1996) skriver att forskare inom new 

accounting history har olika syn på de traditionella synsätten. Vissa vill att de 

traditionella synsätten inom redovisningshistoria försvinner helt medan andra forskare 

menar att new accounting history tillåter oss att se dem ur ett annat perspektiv och att 

new accounting history därmed kan användas som ett komplement. (Funnell, 1996)  

 

New accounting history kommer i detta arbete bidra med ett alternativt synsätt jämfört 

med det funktionalistiska synsättet som vi har som utgångspunkt. Genom att ta med 

new accounting history kommer vi således kunna fånga upp den kritik som det 

funktionalistiska synsättet fått. Detta genom att tillämpa ett bredare synsätt med allt fler 

externa faktorer som potentiella delar i vår modell och även genom att ta ett steg ifrån 

den teleologiska synen på redovisning som har fått utstå en del kritik.  
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3.3 Institutionell teori 
Institutionell redovisningsteori menar att ett företags val, exempelvis använda 

redovisningsmetoder, beror på dess omgivning. Dimaggio och Powell (1983) menar att 

företag går mot en homogenitet och tenderar att efterlikna varandra. Företag bryr sig allt 

mindre om konkurrens och effektivitet och kan även välja att efterlikna andra företag 

utan att det bidrar till någon förbättrad effektivitet. Många företag ser i början av sin 

livscykel olika ut, men när företagen väl har etablerat sig går de mot denna homogenitet. 

Inom institutionell teori kallas denna process mot homogenitet för isomorfism.  

 

Forskare menar att isomorfism kan uppstå på grund av att företag gör ett icke optimalt 

val av organisationsform eller för att beslutsfattare anpassar sitt beteende efter att de lär 

sig lämpliga responser. Vidare skriver Dimaggio och Powell att institutionell 

isomorfism är ett bra verktyg för att förstå organisationers politik och formaliteter. 

(DiMaggio & Powell, 1983) 

 

Isomorfism kan enligt DiMaggio och Powell (1983) delas upp i tre huvudkategorier i 

form av normativ, mimetisk och tvingande isomorfism. Normativ isomorfism handlar 

om att genom bland annat liknande utbildningar, gemensamma mötesforum och nätverk 

blir personers tankesätt allt mer lika varandra vilket gör att även de organisationer dessa 

personer representerar blir allt mer lika varandra. Dessa normer gör att det finns ett visst 

tryck på organisationer att de ska agera på ett visst sätt. Osäkerhet bland organisationer 

är det som ligger bakom mimetisk isomorfism. När företag är osäkra hur de ska hantera 

en viss situation väljer de att efterhärma organisationer som de anser vara ett legitimt 

föredöme. Denna syn på mimetisk isomorfism delas även av Baretto och Baden-fuller 

(2006). Mizruchi och Fein (1999) instämmer med Dimaggio och Powell i att mimetisk 

isomorfism är den form som har kommit att förknippas starkast med institutionell teori, 

som i sig baseras på att organisationer måste övertyga allmänheten om att de är legitima 

och värda allmänhetens stöd. Isomorfismen tar därmed sin form i att härma 

organisationer som redan anses vara legitima.  
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Tuttle och Dillard (2007) förklarar mimetisk isomorfism som att aktörer sonderar 

“terrängen” och inhämtar legitim praxis från de aktörer de ser som överlägsna. De 

menar att mimetisk isomorfism uppnås när inhämtningsprocessen som motiveras av 

dessa påtryckningar fortsätter på grund av sin institutionaliserade acceptans snarare än 

att det krävs av konkurrensskäl. Tuttle och Dillard (2007) väljer i sin artikel att precisera 

mimetisk isomorfism till att handla om just konkurrenssituationer mellan företag och 

myntar därför termen konkurrerande isomorfism. Appold (2005) hävdar å sin sida att 

det är möjligt att mimetisk isomorfism även tjänar en symbolisk roll genom att öka 

legitimiteten och tillhandahålla socialt godkännande för beteenden utan att 

nödvändigtvis öka organisatorisk effektivitet. Vid applicering av isomorfism på företags 

noter förväntar vi oss se en effekt av att företag väljer att kopiera de ledande företagens 

“frivilliga” noter för att öka sin legitimitet.  

 

Tvingande isomorfism innebär enligt DiMaggio och Powell (1983) att företag anpassar 

sig efter att på något sätt blivit tvingade till detta av sina intressenter. Tuttle och Dillard 

(2007) menar att den tvingande isomorfismen härstammar från asymmetriska 

maktförhållanden. Förändring påtvingas av en aktör som genom sin formella eller 

informella makt kan påtvinga det på grund av den mindre aktörens beroendeställning till 

den större. Enligt DiMaggio och Powell (1986) är den vanligaste påtvingande aktören 

lagstiftare, men även andra aktörer som är nyckelintressenter har liknande om än mer 

informell möjlighet att orsaka tvingande isomorfism, något som även Li och Ding 

(2013) instämmer med i sin studie om tvingande isomorfism i Kina som en 

framväxande ekonomi.  

 

Deephouse (1996) undersöker om isomorfism har förmågan att öka organisationers 

legitimitet. Han kommer fram till att ökad strategisk isomorfism, det vill säga att 

företags strategier liknar varandra i högre utsträckning, bidrar till ökad legitimitet i 

regulatorers och allmänhetens ögon. Glynn och Davis (2007) menar att graden av 

isomorfism angående viktigt socialt beteende som är önskvärt för företag pressar dem 

att anpassa det efter vad som är sanktionerat av allmänheten. Isomorfism bidrar med 

andra ord till att företag tar större socialt ansvar för att vinna legitimitet. Baserat på detta 

tror vi att man kan dra en parallell till företags användning av noter i den mening att 

information som företag väljer att redovisa där till viss del syftar på att öka sin 

legitimitet i dessa aktörers ögon. 



  
 

21 

 

Institutionell teori handlar därmed nästan uteslutande om externa faktorer, då det 

framförallt är olika typer av tryck utifrån som institutionella teoretiker menar påverkar 

den redovisning som företag har. Institutionell teori bidrar därmed till ett ökat fokus på 

olika tryck från exempelvis samhället eller lagstiftare inom forskning om 

redovisningens utveckling och därmed i vårt arbete om noternas utveckling. En stor del 

av vår användning av institutionell teori består av olika typer av isomorfism, främst de 

tre grundtyperna som DiMaggio och Powell (1983) behandlar.  

 

3.4 Utveckling 
Som vi konstaterade redan i vår problemdiskussion kommer detta arbete behandla 

noternas utveckling. I samband med detta presenterade vi även två begrepp som vi 

benämner notkvalité och notkvantitet. Det är alltså utvecklingen och därmed 

förändringen av dessa som vi ska lägga fokus på när vi härleder våra hypoteser. 

Notkvantiteten har vi redan konstaterat består av antalet noter företagen väljer att 

redovisa, däremot notkvaliteten har vi inte preciserat lika väl. Kvaliteten handlar om 

vilken typ av information som redovisas i noterna och om vi använder oss av vår 

tidigare nämnda förstudie så kan vi identifiera olika typer av sådan 

redovisningsinformation i form av princip-, intäkts-, kostnads-, tillgångs-, skuld-, eget 

kapital-, risk-, Investor Relations- och Human Resources-noter. Vi kommer komma 

tillbaka till denna uppdelning i nästa kapitel när vi argumenterar för hur vi ska 

operationalisera vårt statistiska test. 

 

3.5 Inomorganisatoriskt perspektiv 
Som vi tidigare skrev används två perspektiv i härledningen av de förklarande 

faktorerna där de delas upp i interna och externa faktorer, varav det förstnämnda är 

fokus för detta delavsnitt. Positive accounting theory fokuserar, som konstaterades i 

föregående avsnitt, på hur företag väljer redovisningsmetoder för att minska sina 

agentkostnader. Detta kan kopplas till det funktionalistiska synsättet som också menar 

att det är främst företagen själva som påverkar sin egna redovisning. En likhet som även 

Bjärtun och Waldestål (2014) gör i sin text som nämner att dessa två har ett 

inomorganisatoriskt perspektiv. Men till skillnad från positive accounting theory anses 

omständigheter kring företaget vara anledningen till de val företagen gör inom den 

funktionalistiska synen. Forskare inom det funktionalistiska synsättet menar att 
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redovisningen ständigt förbättras som ett svar på att omständigheterna kring företaget 

ändras vilket gör att det funktionalistiska synsättet även handlar om externa faktorer.  

 

Positive accounting theory menar istället att redovisningen utvecklas på grund av att 

agentförhållandet förändras eller på grund av att nya relationer tillkommer som bidrar 

med nya kontrakt som uppbringar nya kostnader. (Watts & Zimmerman, 1986) Båda 

synsätten delar dock uppfattningen att redovisning är något viktigt och har stor potential 

att lösa problem som finns i samhället och i företagen, även om de fokuserar på olika 

problem. Även new accounting history kan nämnas här då det som vi konstaterade 

innan till viss del handlar om inomorganisatoriska faktorer. Positive accounting theory 

skiljer sig från de andra på den punkten att den gärna fokuserar på flera redovisningsval 

som företaget gör samtidigt snarare än att granska ett val i taget.  

 

I detta arbete bidrar dessa synsätt till ett enat perspektiv på att det är interna faktorer 

inom företagen som är anledningen bakom utvecklingen av notapparaten. Dock har de 

olika synsätt på hur dessa faktorer påverkas och varför man vill ändra på redovisningen 

och därmed noterna vilket ses som väsentligt då det är positivt att ta med flera olika 

synvinklar i en analys. På grund av de interna faktorerna mest lämpligast testas i en 

kvantitativ studie, något som vi kommer diskutera mer i nästa kapitel, kommer vi 

därmed utveckla en hypotes för varje faktor i det interna perspektivet.  

 

3.5.1 Företagsstorlek  
Det inomorganisatoriska perspektivet handlar således mycket om att minska 

agentkostnader och att redovisningsmetoder ska uppfylla sin funktion på bästa sätt, 

vilket gör att redovisningen utvecklas efter detta. Både agentkostnader och funktioner 

för redovisningen varierar väldigt mycket beroende på hur stort företaget är. Broberg, 

Tagesson och Collin (2010) finner utifrån positive accounting och därmed agentteorin 

att företags storlek påverkar den frivilliga redovisningen. Deras funna resultat anser vi 

gör att det även går att anta att företags storlek även påverkar noternas generella 

utveckling. Karim, Pinsker och Robin (2013) finner att företagsledare för större företag 

är mer benägna att redovisa mer information jämfört med företagsledare för mindre 

företag. Elshandidy, Fraser och Hussainey (2013) finner även dem ett liknande samband 

mellan redovisning och företags storlek. Detta samband kan tydas som att större företag 

ser på redovisningen på ett annorlunda sätt och därmed att den uppfyller en annan 

funktion jämfört med mindre företag.  
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Storleken på ett företag kan mer specifikt antas påverka typen av 

redovisningsinformation man väljer att redovisa. Till exempel är det rationellt att anta 

att större företag har större balansomslutning, speciellt då de totala tillgångarna ofta 

används som ett mått för företagsstorlek, Belgacem och Omri (2014) och Broberg et al 

(2010) är två sådana exempel. Det gör att de företag som kategoriseras som större 

företag har större balansomslutning vilket i sin tur gör att man kan anta att de större 

företagen har mer tillgångs-, skuld- och eget kapital-noter, alltså noter med innehåll som 

berör poster som återfinns i balansräkningen. På samma sätt antas större företag ha en 

större omsättning då även detta används som ett storleksmått av till exempel Saxton, 

Kuo och Ho (2012) samt Karim et al (2012). Det gör att vi antar att företags storlek 

påverkar antalet intäktsnoter. Då större intäkter ofta leder till större kostnader antas även 

att storleken påverkar antalet kostnadsnoter. Noter som helt enkelt på något sätt 

innehåller information om antingen intäkter eller kostnader. 

 

 
Figur 1 - Företags storlek 

 

Hypotes 1a: Företags storlek har ett positivt samband med antalet noterna i 

årsredovisning över tid.  

Hypotes 1b: Företags storlek har ett positivt samband med antalet tillgångsnoter.  

Hypotes 1c: Företags storlek har ett positivt samband med antalet skuldnoter.  

Hypotes 1d: Företags storlek har ett positivt samband med antalet eget kapital-noter. 

Hypotes 1e: Företags storlek har ett positivt samband med antalet intäktsnoter. 

Hypotes 1f: Företags storlek har ett positivt samband med antalet kostnadsnoter. 
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3.5.2 Företags komplexitet 
Något som kan tänkas påverka redovisningen är hur komplext ett företag kan tänkas 

vara. Ett företag som är mer komplext, till exempel genom att vara verksamma i flera 

delar av världen eller ha flertalet dotterbolag, kan tänkas behöva allt fler noter. Det gör 

att ett företag som ses som komplext kommer ha mer noter jämfört med mindre 

komplexa företag. Likvärdigt kommer ett företag som ökar i komplexitet att behöva 

utveckla allt fler noter. Ji, Lu och Qu (2015) finner ett samband mellan komplexiteten 

och viljan att redovisa mer information i form av svagheter i den interna kontrollen. 

Francis, Nanda och Olsson (2008) finner att graden av komplexitet i ett företags 

verksamhet är en faktor som associeras med större andel frivillig 

redovisningsinformation.  

 

Ytterligare en faktor som spelar in i andelen frivillig information är graden av osäkerhet 

som verksamheten ställs inför, både faktisk osäkerhet och av intressenterna uppfattad 

osäkerhet. Dessa typer av osäkerheter kan antas öka ju mer komplex verksamhet 

företaget bedriver. Redovisningsbehovet, det vill säga att säkerställa att samtliga 

intressenter har tillgång till nödvändig information, ökar ju mer privat information som 

förekommer i en verksamhet (Francis et al, 2008). Om det ”allmänna” redovisnings-

behovet ökar bör detta innebära att redovisning i form av noter gör detsamma. Av denna 

anledning gör vi antagandet i form av hypoteser att företagets verksamhets komplexitet 

är positivt relaterat till utvecklingen av antalet noter ett företag väljer att redovisa.  

 

Ett företag som har en hög komplexitet kan behöva använda sig av flera olika principer 

och metoder, dessa metoder och principer behöver förklaras i noter. Ett exempel är ett 

företag med många dotterbolag som är verksamt i flera världsdelar har allt fler lagar och 

standarder att anpassa sig efter vilket gör att de i större utsträckning kan behöva 

redovisa skillnader mellan olika principer. Det gör att vi antar att företagens komplexitet 

påverkar antalet principnoter som behandlar hur företaget väljer att redovisa vissa 

specifika poster eller redovisningen i helhet. Hög komplexitet kan även kopplas till en 

större risk, något som företagen måste förklara hur de arbetar emot i sina noter. För att 

nämna ett exempel utsätts enligt Lönnqvist (2002) ett företag som är verksamt på flera 

olika marknader för mer risker då vissa marknader kan ses som riskfyllda, därav 

behöver de redovisa mer hur de arbetar för att minska dessa risker. På så vis antar vi 

även att företags komplexitet påverkar förändringen av antalet risknoter som innehåller 

vilka risker företaget kan tänkas ha och hur företaget arbetar emot dessa.  
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Figur 2 - Företags komplexitet 

  

Hypotes 2a: Verksamhetens komplexitet har ett positivt samband med antalet noter i 

årsredovisningen över tid.  

Hypotes 2b: Verksamhetens komplexitet har ett positivt samband med antalet princip-

noter. 

Hypotes 2c: Verksamhetens komplexitet har ett positivt samband med antalet risk-

noter.  

 

3.5.3 Ägarstruktur 
Brammer och Pavelin (2006) finner ett starkt signifikant resultat på att ägarstrukturen 

påverkar den frivilliga redovisningen, vilket gör att det även är tänkbart att 

ägarstrukturen kan påverka redovisningen i form av noter. Cullen och Christopher 

(2002) finner även dem signifikant påverkan av ägarstrukturen på redovisningen men 

skriver även att tidigare forskning har funnit blandade resultat angående ägarstrukturens 

påverkan på redovisningen. Detta kan kopplas till positive accounting theory som menar 

att redovisningsutvecklingen har berott på behovet av att minska agentkostnader.  

 

Ett agentförhållande som ofta diskuteras är den mellan ägare och ledning (Fama & 

Jensen, 1983). Om det sker en generell ägarförändring, till exempel att ägandet blir mer 

spritt, ändras agentförhållandet och nya agentkostnader uppstår vilket leder till att 

redovisningen kan ändras då den påverkas av dessa agentkostnader enligt positive 

accounting theory. Ett exempel på när agentkostnaderna förändras efter en 

ägarförändring är att större ägarspridning gör att den informationsasymmetrin som 

Fama och Jensen (1983) tar upp ökar, vilket leder till att mer resurser måste läggas på 
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att tillgodose ägarna med information, som ofta sker via redovisningen. En större 

spridning av ägandet innebär att man behöver presentera en bild av företaget som ett 

åtråvärt aktieinnehav för den enskilda investeraren. Det gör att en koppling kan göras 

till det funktionalistiska synsättet som handlar om de funktioner som antas finnas i 

företagets olika delar. Den funktion som redovisningen antas ha ändrats således med en 

större spridning av ägare till att förse information till investerare snarare än andra 

tänkbara intressenter som den annars kan tänkas förse information till. 

 

Ägarstrukturen antas som vi har visat på ovan påverkat företagets agerande. Sverige har 

genom historien haft en hög grad av ägarkoncentration vilket gör att ägarna har haft 

stort inflytande på företagen (Högfeldt 2005). Med ägare som har stor makt inom 

företaget har de bra koll på vad som händer i det egna företaget, medan ägare i ett 

företag med större ägarspridning har det svårare att få en god insyn i företaget. Det gör 

att vi antar att graden av ägarkoncentration påverkar antalet Investor Relations-noter 

som används för att förse aktieägarna med önskvärd information.  

 

Då större ägare har mer makt som Högfeldt (2005) beskriver kan dessa påverka 

företaget i större utsträckning och styra företaget till att fokusera på det som aktieägarna 

vill. En intressekonflikt som såväl Högfeldt (2005) som Lazonick och O’Sullivan 

(2000) tar upp är mellan aktieägarna och de anställda. Lazonick och O’Sullivan (2000) 

beskriver shareholder value-teorin som är en gren inom agentteorin som i sin tur är en 

del utav positive accounting theory som vi tog upp tidigare. Shareholder value är ett 

synsätt där fokus läggs på aktieägarnas intressen. I och med den nämnda 

intressekonflikten kan det antas att de starka aktieägarna använder sin makt för att få 

företaget att fokusera på andra saker än att tillfredsställa de anställda, vilket gör att vi 

antar att högre ägarkoncentration påverkar förändringen av antalet Human Resources-

noter negativt. IR-noter som används för att ge investerare adekvat information för att 

dem ska kunna ta bra beslut för egen räkning och HR-noter som redovisar de anställdas 

situation för att se hur väl företag tar hand om sina anställda på alla nivåer inom 

företaget. 
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Figur 3 - Ägarstruktur 

  

Hypotes 3a: Ägarkoncentrationen har ett negativt samband med antalet noter i 

årsredovisningen över tid. 

Hypotes 3b: Ägarkoncentrationen har ett negativt samband med antalet Investor 

Relations-noter.  

Hypotes 3c: Ägarkoncentrationen har ett negativt samband med antalet Human 

Resources-noter.  

 

3.6 Externa faktorer 
New accounting history växte fram på grund av kritik mot det funktionalistiska 

synsättet vilket gör att det inte helt överraskande även bidrar till ett alternativt 

perspektiv på redovisningen. Bland annat har new accounting theory ett annat synsätt på 

redovisningen som helhet då det konstateras att förändringar inom redovisningen inte 

nödvändigtvis behöver betyda förbättringar, vilket är i direkt kontrast till den 

teleologiska synen som finns inom det funktionalistiska synsättet. Vidare bidrog new 

accounting theory till att forskare såg på redovisning i allt fler kontexter än bara i 

företag. En av de viktigaste skillnaderna finns i skiftningen på faktorerna som ligger till 

grund för förändringar inom redovisningen till ett mer externt fokus, även om detta 

fokus delvis fanns inom den funktionalistiska synen. Företags beslutsfattare kan inte 

helt självständigt ta beslut om vilka redovisningsmetoder de ska använda sig av, utan de 

är mer eller mindre påverkbara av externa faktorer såsom krig, social reglering eller 

ekonomiska upp- och nedgångar.  

 



  
 

28 

Detta är en syn som institutionella teoretiker också delar då de menar att företag blir allt 

mer lika på grund av att de utsätts för olika former av externt tryck. Även här har 

Bjärtun och Waldestål (2014) gjort samma koppling. Den skillnad som finns mellan 

dessa två är att new accounting history tar ett mycket bredare perspektiv och kan 

knappast kallas för en enskild teori, medan institutionell teori är en mer utarbetad teori 

med allt fler begränsningar jämfört med new accounting history. Institutionell teori 

kategoriserar faktorer efter olika typer av isomorfism medan new accounting history 

talar om externa effekter i helhet. Kortfattat kan man säga att det externa perspektivet 

som härleds ur new accounting history och institutionell teori behandlar faktorer som 

påverkar alla företag samfällt, till skillnad mot de interna faktorer som snarare 

behandlar skillnader som grundar sig i variationer mellan företag. 

 

I detta arbete blir således även externa faktorer en essentiell del som kan påverka 

noternas utveckling. New accounting history bidrar med ett bredare helhetsperspektiv 

medan institutionell teori bidrar med olika kategorier av externa faktorer i form av 

isomorfism som en förklaring till den utveckling som noterna har haft. Men man får inte 

heller glömma det funktionalistiska synsättet som även anser att vissa externa faktorer 

kan kopplas till redovisningen. Dessa externa faktorer är svåra att mäta i kvantitativa 

studier på ett adekvat sätt, vilket gör att vi till skillnad från de interna faktorerna inte 

kommer att utveckla några hypoteser för dessa. Men detta val kommer vi diskutera mer 

i nästa kapitel.  

 

3.6.1 Samhällets värderingar 
New accounting historys breda synsätt gör som sagt att allt fler parter ses som 

potentiella drivkrafter bakom förändringar inom redovisningen. (Miller, Hopper & 

Laughlin, 1991; Napier, 2006) Den externa part med kanske störst påverkan är 

samhället som stort och de värderingar som finns däri, vilket tidigare benämndes social 

reglering när new accounting history presenterades. Detta rör sig om det som 

institutionella teoretiker kallar för normativ isomorfism då samhällets värderingar kan 

påverka tankesättet hos de personer som framställer årsredovisningen (DiMaggio & 

Powell, 1983). Ett exempel på detta är jämställdhetsfrågan som har blivit allt mer 

debatterad på sistone, vilket lett till att företag har tagit med avsnitt om könsfördelning 

inom företagsledningen i årsredovisningen och inte minst i noterna. Miljön är ett annat 

debatterat ämne som också fått en allt större plats i årsredovisningar. Detta är något som 

Madalina, Nadia och Catalin (2011) behandlar då de skriver att samhällets höga krav 
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resulterat i att företag börjat ta ett socialt ansvar som innefattar bland annat 

jämställdhetsfrågor och miljömässigt ansvar. 

 

För att även använda ett exempel från forskningen kan vi hänvisa till Pirinens (2005) 

studie där han fann att normativ isomorfism låg till grund för implementeringen av 

IFRS i Finland. Internationaliseringen av finskt affärsliv ledde till normativa 

påtryckningar att förändra finsk redovisningsstandard. Samtidigt som tvingande 

isomorfism i form av EU-direktiv implementerades valde man att komplettera dessa 

med IFRS-regelverket för att öka konvergensen med internationell redovisningspraxis. 

 

Liknande resultat fann Irvine (2008) i Förenade Arabemiraten. Gray (1988) menar att 

kultur och samhällets värderingar är en faktor bakom redovisningen som har fått för lite 

uppmärksamhet. Sinani, Stafsudd, Thomsen, Edling & Randøy (2008) finner i sin studie 

att sociala normer får en större effekt i kontexter som har “small world”-kännetecken 

jämfört med andra kontexter. Sinani et al (2008) kommer i sin studie fram till att i bland 

annat Sverige är rykte en viktig aspekt för företagen att ta hänsyn till, vilket resulterar i 

att dem behöver anpassa sig efter samhällets värderingar i större utsträckning. Detta 

gäller även företags redovisning och vilket ger en indikation på att noternas utveckling 

kan vara påverkade av samhällets värderingar. Vi antar därmed att företag väljer att 

redovisa vissa noter på grund av att det finns en samhällsdebatt kring den informationen 

som noterna innehåller.  

 
Figur 4 - Samhällets värderingar 
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3.6.2 Politiska projekt  
Som vi med hjälp av Englund (2003) diskuterade redan i vår problemdiskussion går det 

att tyda vissa politiska projekt inom redovisningen och dess noter. I 

problemdiskussionen var det sjukfrånvaron som togs upp som exempel, då företag var 

tvungna att redovisa det i sin årsredovisning. Tanken från politiskt håll var att man 

genom att blottlägga företagens sjukfrånvaro via noter skulle påverka företagen att vidta 

åtgärder för att sänka nivån på denna. Det breda synsättet som new accounting history 

har bidrar till att man även kan se att politiker påverkar redovisningens utformning och 

utveckling, som Zeff (2002) diskuterar om då han menar att det finns en viss politisk 

dimension inom redovisningen. Detta blir således en faktor man kan urskilja inom 

redovisningen som påverkar dess utveckling. Det går även att koppla detta till Högfeldts 

(2005) artikel då han skriver att den utan tvekan starkaste faktorn som påverkat företag 

är politiska ideologier. Arbetskraften för företagen är en av de aspekter som har 

påverkats av politiken, vilket direkt kan kopplas till exemplet med sjukfrånvaron som vi 

har diskuterat i problemdiskussionen som ett politiskt projekt. Om man kopplar detta till 

institutionell teori är det tvingande isomorfism i och med att företag blir tvingade att till 

exempel redovisa sjukfrånvaron via lagstiftning. Sammantaget anser vi att dessa 

politiska projekt spelar en viktig roll i notutvecklingen vilket gör att vi kommer lägga 

vikt vid att identifiera dessa för att sedan undersöka den faktiska påverkningen.  

 

En distinkt skillnad mellan denna faktor och samhällets värderingar är att denna faktor 

innebär att politiker först identifiera ett samhällsproblem, men även aktivt vidtar 

åtgärder såsom att lagstadga redovisningen av sjukfrånvaron. Det kan även ske mer 

indirekt genom att politiker vidtar en åtgärd som företag senare väljer att redovisa i 

noterna. Ett exempel på detta är lagstiftandet av arbetsmiljöfonderna som det visserligen 

inte fanns redovisningskrav på men som företagen ändå valde att ta upp i noterna. När 

det kommer till politiska projekt kan vi på ett tydligt sätt identifiera ett initiativ från 

politiker, medan samhällets värderingar förklarar noter som efter samhällsdebatt 

uppkommit på företagens egna initiativ. Dessutom påverkar samhällets värderingar 

företags frivilliga redovisning medan politiska projekt påverkar noterna antingen direkt 

via lagstiftning eller att företag väljer att redovisa noter som följd lagstiftning.  
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Figur 5 - Politiska projekt 

 

3.6.3 Imitation  
Hittills har vi tagit upp två av de tre typer av isomorfism som finns inom institutionell 

teori. Den tredje typen leder oss in på ännu en faktor till redovisningens utveckling i 

form av företags imitation. Mimetisk isomorfism handlar om att företag ibland känner 

osäkerhet kring hur de ska agera. Denna osäkerhet gör att företaget då väljer att 

undersöka hur andra företag har gjort och efterlikna dessa. Detta gäller även 

redovisningen och om ett företag är osäkra på vad de bör ha med eller inte ha med i sina 

noter kan de välja att kolla på andra företag som ses som branschledandes noter för att 

se hur dem har gjort. På så sätt påverkar imitation notutveckling då företag väljer att 

följa andra företags utveckling. (DiMaggio & Powell, 1983) 

 

Frågan är om den mimetiska isomorfism som DiMaggio och Powell (1983) skriver om 

även går att koppla till redovisningen. Deaconu och Buiga (2015) finner åtminstone ett 

sådant förhållande, Irvine (2008) finner att mimetisk isomorfism är en av anledningar 

till varför företag implementerar IFRS och därmed påverkar redovisningen. Ett 

antagande som även kan kopplas till andra delar av redovisningen och därmed även 

notapparaten. Detta gör att vi i vår empiri förväntar finna ett liknande samband, alltså att 

företag väljer att redovisa vissa noter som ett företag som ses som branschledande 

företag tidigare har valt att redovisa.  
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Figur 6 - Imitation 

3.6.4 Lagstiftning  
Politiska projekt kan även påverka noterna via lagstiftning vilket vi kunde se med 

sjukfrånvaron som användes som exempel via Englud (2003). Därmed går det att 

koppla faktorn politiska projekt till den fjärde externa faktorn som utgörs av 

lagstiftningen som fångar upp all utveckling av noter som regleras i lagstiftning, även 

sådan som inte kan kopplas till någon av de tidigare nämnda faktorerna. Institutionella 

teoretiker kallar detta tvingande isomorfism. Men även en koppling till new accounting 

history kan göras då det finns flera externa parter som kan påverka noterna, exempelvis 

lagstiftarna. Två av de tre första externa faktorerna kan således påverka noterna indirekt 

genom lagstiftning men vi ska även poängtera att de kan påverka noterna direkt utan att 

någon lagstiftning behövs. På samma sätt kan lagstiftning påverka noterna på ett sätt 

som inte kan kopplas till någon av de övriga faktorerna då all lagstiftning inte 

nödvändigtvis behöver bestå av politiska projekt eller samhällets värderingar.  

 

Det kan ses som ganska självklart att lagstiftning ligger till grund för den utveckling av 

noter som vi sett i Sverige i och med att det är obligatoriskt för företag att följa. Men det 

kan vara intressant att undersöka i vilken omfattning lagstiftningen har påverkat 

notutvecklingen. Som Lönnqvist (2002) skriver i sin bok behöver lagstiftningen inte 

nödvändigtvis formuleras direkt i en lag. I årsredovisningslagen står det uttryckligen att 

skäl måste ges om man inte följer allmänna råd eller rekommendationer från vissa 

normgivande organ. Således kan lagstiftningen indirekt finnas i dessa råd och 

rekommendationer från olika normgivande organ såsom redovisningsrådet (RR), 

Bokföringsnämnden (BFN) samt under en viss tid även föreningen auktoriserade 

revisorer (FAR). 
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Figur 7 - Lagstiftning 

 

3.7 Sammanfattning av teoretisk modell 
De faktorer som vi härlett sammanställs i en teoretisk modell för att på ett bra sätt 

illustrera de bakomliggande faktorerna till notutvecklingen. Modellen bygger på en 

teoretisk bakgrund i form av de grundläggande teoretiska perspektiv som vi har 

diskuterat ovan i form av det funktionalistiska synsättet, positive accounting theory, 

new accounting history och institutionell teori. Genom användningen av dessa olika 

synsätt ämnar vi skapa en modell som visar på helheten bakom noternas utveckling. 

Detta ledde till en distinktion mellan interna och externa faktorer som i sin tur mynnade 

ut i sammanlagt sju faktorer, tre interna och fyra externa. Det finns även faktorer som 

influerar andra då lagstiftning kan tänkas influeras av politiska projekt och samhällets 

värderingar. 

 
Figur 8 - Modell med faktorer  
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4 Empirisk metod 
I detta kapitel diskuterar vi de tillvägagångssätt vi har valt anseende vår statistiska 

studie och fallstudie. Först argumenterar vi för de mer övergripande valen vi har gjort 

för båda studierna innan vi går in på varje enskild variabel för den kvantitativa delen 

där vi för en vidare diskussion om hur vi ska operationalisera variablerna. Sedan 

beskriver vi tillvägagångssätt för vår kategorisering av noter och faktorer i vår 

fallstudie.  

 

4.1 Undersökningsdesign 
I vår studie har vi valt att börja med en kvantitativ studie och sedan utifrån resultaten 

från denne komplettera med en kvalitativ studie. Med vår kvantitativa studie vill vi 

kunna undersöka vilka faktorer som har påverkat noternas utveckling i Sverige genom 

våra hypoteser som vi har formulerat ovan. Vi anser att de externa faktorerna är svåra 

att mäta på ett adekvat sätt i en kvantitativ studie. Det är inte helt självklart vad aspekter 

som samhällets värderingar och politiska projekt faktiskt är vilket gör att det är svårt att 

på ett korrekt sätt mäta dessa med ett kvantitativt mått. Då det kan finnas värderingar 

och politiska projekt som vi i förväg inte vet, är det svårt att inkludera dessa i en 

kvantitativ studie då man i förväg måste kunna definiera dessa. Samtidigt menar vi att 

de externa faktorer vi tagit upp är lika för alla företag för en given period, varför vi 

anser att detta fångas upp av variablerna för de olika åren. Detta eftersom lagstiftning 

och samhällets värderingar etc. är samma för alla företag vid ett givet år. På så sätt 

undersöks en notutveckling som är gemensam för alla företag i fallstudien, medan den 

statistiska studien mer undersöker notutveckling som förklaras av variationer mellan 

företagen.  

 

Vi kan därefter genom vår fallstudie undersöka huruvida de externa faktorerna kan 

förklara den del av notutvecklingen som de interna faktorerna utifrån den kvantitativa 

studien inte kunde förklara. Detta gör att vi således kommer lägga fokus på de interna 

faktorerna i den kvantitativa studien. Samtliga interna faktorer har använts flertalet 

gånger i tidigare forskning i kvantitativa studier, vilket gör att vi kan utgå från hur 

tidigare forskning har operationaliserats när vi utformar vår kvantitativa studie utifrån 

de interna faktorerna. I och med att det är utveckling vi vill undersöka är det således en 

longitudinell studiedesign vi kommer använda oss av.  
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Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit att börja med en kvalitativ studie för att på så 

sätt få fram teorier kring noterna och dess utveckling. Dock anser vi att det är onödigt 

då det finns väl utvecklade teorier inom redovisningsutvecklingen som går att anpassa 

till noterna. Genom en enkätundersökning alternativt intervjuer hade vi kunnat fånga 

upp de bakomliggande syftet av de personer som utformat noterna. Dock är det så pass 

många olika personer från olika områden som påverkar redovisningen och därmed 

noterna vilket gör det svårt att genomföra med framgång. Såväl personer inom 

företagen, exempelvis VD eller styrelseledamöter, som politiker är exempel på två typer 

av personer som kan påverka redovisningen på. Det faktum att vi gör en longitudinell 

studie gör att vi genom en enkätundersökning även behövde fånga upp alla VD:ar, 

ledamöter, politiker och så vidare under den undersökta perioden. En uppgift som vi 

anser är alldeles för stor för oss för att kunna genomföra, för att inte tala om att den låga 

sannolikheten att få ett bra urval då studien sträcker sig ända bak till 1965.  

 

Vi kommer således genomföra vår datainsamling genom att granska redan färdigställt 

material främst i form av årsredovisningar. Data angående ägarstrukturen kommer vi 

samla in genom tidskrifter. Fördelar med vår datainsamling är att ansvaret ligger hos oss 

att få in all adekvat information som behövs för vår studie. Hade vi använt oss av 

enkäter eller intervjuer finns risken att de som svarar väljer att helt eller delvist avstå 

från att svara på vissa frågor. Risken finns även att de väljer att inte svara 

överhuvudtaget på grund av tidsbrist eller bristande intresse.  

 

4.2 Kvantitativ studies genomförande 
Efter en kort förstudie som vi tog upp i problembakgrunden fann vi att noternas 

uppkomst i årsredovisningar hos svenska företag skedde på 60-talet. Detta gör att den 

period som undersöks i vårt arbete är från mitten av 60-talet och fram till dagens 

tidpunkt. I och med att det är den generella utvecklingen vi vill undersöka anser vi att 

det räcker med att kolla på noterna var tionde år vilket är ett tillvägagångssätt som även 

andra forskare har använt sig av (Fligstein, 1987).  
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Den största fördelen med det valda tillvägagångssättet är att det är inte lika tidskrävande 

som om vi hade valt fem eller till och med treårs-intervaller. En nackdel är däremot att 

utvecklingen fångas bättre med kortare intervaller, men vi anser dock att utvecklingen 

fångas på ett tillräckligt adekvat sätt med tioårs-intervaller. Detta eftersom de faktorer vi 

utreder i den kvantitativa studien i form av företags storlek, dess komplexitet samt 

ägarstrukturen, inte har en generell förändring över 3 eller 5 år, men möjligtvis 10 år. 

Med detta menar vi att dessa tre företagsegenskaper inte förändras nämnvärt för 

samtliga företag i Sverige, utan det är möjligtvis endast ett fåtal företag som kan 

genomgå en radikal förändring under en så kort period. För att fånga upp förändringar 

för urvalet som helhet behövs därför ett större intervall på 10 år. Därav finner vi inga 

fördelar med att studera kortare intervaller än just 10 år, utan vi kan använda oss av 

detta mindre tidskrävande 10 års-intervall utan att det sker på bekostnad av någonting 

annat. 

 

4.2.1 Urval 
I detta arbete har vi valt att begränsa oss till en svensk kontext vilket gör att vi endast 

undersöker svenska företag. Vidare valde vi de största börsnoterade företagen på 

Stockholmsbörsen i kategorin “Large Cap”. Dessa företag utsätts för mest press från 

olika parter vilket ofta leder till att det är just dessa som implementerar nya fenomen 

först och därmed är de mest lämpliga att använda sig av vid en studie om faktorerna 

bakom noternas utveckling. Valet att endast ta med de största företagen underlättar även 

datainsamlingen, då det hade varit onödigt tidskrävande att samla in data för fler företag 

än just de i Large Cap. Av de 77 företag som idag finns i kategorin Large Cap på 

Stockholmsbörsen använder vi oss endast av företag som fanns på 60-talet när 

notutvecklingen hade sin början i svenska företag. Det gör att vårt urval till slut hamnar 

på sammanlagt 33 företag, se Appendix 5. Vi kommer att granska sammanlagt 6 olika 

år för varje företag (1965, 1975, 1985, 1995, 2005 och 2015) vilket resulterar i 

sammanlagt 198 observationer.  

 

4.2.2 Datainsamling 
All nödvändig data till den kvantitativa studien inhämtas från respektive företags 

årsredovisning. Årsredovisningar får vi i första hand från företagens hemsida, dock var 

det långt ifrån alla företag som hade samtliga årsredovisningar från 60-talet och framåt 

på sin hemsida. För att lösa detta har vi hört av oss till företagens Investor Relations-

avdelning och via dem fått en del äldre digitaliserade årsredovisningar. Återstående 
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redovisningar skannade vi in på plats i arkiven på Lunds universitetsbibliotek och 

Kungliga Biblioteket i Stockholm. Trots våra ansträngningar saknas dock ett fåtal 

årsredovisningar i urvalet då de helt enkelt inte gick att få fram, vilket gör att vår 

datainsamling inte är helt komplett. Detta kommer vi gå in på mer uttömmande vid 

analysen av den deskriptiva datan. 

 

4.3 Operationalisering 
I vår operationalisering beskrivs hur vi har tänkt gå till väga för att testa våra 

framarbetade hypoteser. Vi beskriver vilka variabler vi anser bäst mäta det vi avser mäta 

samt vilka tester som enligt oss är lämpligast. Detta gör vi med hjälp av tidigare 

forskning främst från det frivilliga redovisningsområdet, men även till viss del från 

andra forskningsområden.  

 

När vi samlade in vår data från företagens årsredovisningar uppstod en del problem. Ett 

av dessa problem var att vissa företag redovisar i annan valuta än svenska kronor. För 

att kunna jämföra de mått vi har är det viktigt att all data angående företags tillgångar, 

omsättning med mera är i samma valuta. Detta problem löses genom att räkna om 

beloppen som redovisas i andra valutor med de aktuella kurserna för den observerade 

perioden. För de poster vi tar från balansräkningen används den kurs som var på 

balansdagen, medan räkenskapsårets genomsnittliga kurs används för att räkna om 

posterna tagna från resultaträkningen.  

 

4.3.1 Beroende variabler - noter 
I den statistiska studien har vi två beroende variabler. Den ena är antalet noter i 

årsredovisningarna, där vi helt enkelt mäter hur antalet noter förändrats över tiden. Den 

andra beroende variabeln består av olika typer av information som redovisas i noterna. 

De olika typerna består av redovisningsprinciper, intäkter, kostnader, tillgångar, eget 

kapital, skulder, risker, Investor Relations samt Human Resources. Denna uppdelning 

gjordes efter en kortare förstudie där vi granskade årsredovisningar för ett fåtal företag.  

 

De fem nottyperna intäkter, kostnader, tillgångar, eget kapital och skulder motiveras av 

att noter används för att förklara poster från resultat- respektive balansräkningen vilket 

gör att det föga förvånande ofta finns flera av dessa nottyper i årsredovisningarna. Om 

en not på något sätt förklarar en viss kostnad eller en grupp tillgångar och så vidare 

kommer denna not kategoriseras som en sådan nottyp. Principnoter är noter som på 
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något sätt förklarar hur man gått tillväga med en viss aspekt av redovisningen. Den 

vanligaste och den mest självklara principnoten är redovisningsprinciper, men om en 

not till exempel tar upp hur avskrivningarna har beräknats kategoriseras även denna not 

som en principnot. Som Risknoter kategoriseras alla noter som på något sätt berättar hur 

företaget arbetar för att bemöta en viss risk eller specificerar någon post som kan ses 

som mer riskfylld. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser är två exempel på detta. 

En not som mer eller mindre tydligt avser information som kan vara av större intresse 

för investerare kategoriseras som en Investor Relations-not, hädanefter benämnd IR-not. 

Resultat per aktier är ett tydligt exempel, men det kan även vara händelser efter 

balansdagen som kan påverka investerarnas syn på företaget. Human Resources-noter, 

hädanefter HR-noter, är kortfattat alla noter som berör anställda, exempelvis medelantal 

anställda eller pensionskostnader.  

 

Noter kan anses tillhöra två eller flera av dessa typerna och i dessa fall har en och 

samma not räknats som flera kategorier. Ett tydligt exempel är noter med 

personalkostnader som tar upp löner och diverse förmåner till de anställda. Detta är i 

hög grad en HR-not då det visar hur väl företaget betalar sina anställda och dylikt, 

samtidigt som det utan tvekan även är en not som visar på en kostnad för företaget. 

Därmed har dessa noter kategoriserats både som HR- och kostnadsnoter. Ett annat 

exempel är en not om avskrivningar som tar upp avskrivningar i siffror som då räknas 

som en kostnadsnot, men om den även förtäljer hur dessa avskrivningar beräknats har 

den dessutom kategoriserats som en principnot. En not om segmentsrapportering kan 

kategoriseras som flertalet olika noter då denna ibland kan innehålla information om 

intäkter, kostnader, tillgångar, skulder och eget kapital i olika segment eller marknader 

för företaget och därmed även kategoriseras som alla dessa nottyper. Ett sista exempel 

är skattenoter som ofta både behandlar skattekostnaden och uppskjuten skatt vilket gör 

att vi i dessa fall kategoriserat dem som både kostnads- och skuldnoter. 

 

Testerna av noterna kommer att ske på två olika plan. På det första planet testas om de 

interna faktorerna påverkar antalet noter och nottyper för ett givet år, exempelvis att 

stora och komplexa företag har ett större antal noter än företag som är mindre till 

storleken och komplexiteten. Detta skulle även betyda att växande företag borde ha ett 

växande antal noter. Samma sak gäller för komplexiteten och ägarstrukturen också. Om 

detta stämmer skulle det betyda att om företag generellt har blivit större, mer komplexa 
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eller om dess ägarstruktur har blivit mer spridd borde detta leda till att notapparaten 

svällt. Därmed kommer vi även testa om förändring av de interna faktorerna har ett 

samband med förändring av antalet noter och nottyper, vilket utgör det andra planet.  

 

Förändringen kommer att räknas ut genom att vi tar förändringen av noterna och de 

olika nottyperna mellan varje observationsår. Vi kommer mäta förändringen för 

samtliga variabler med undantag för års- och branschvariablerna, där alla 

förändringsvariabler räknas ut på samma sätt som ovan beskrivet. Dessa framräknade 

variabler kommer att användas i den andra typen av test där förändringen av de 

beroende variablerna testas för om de kan förklaras av förändringen av de oberoende 

variablerna. Eftersom det ej går att räkna ut förändringen för det första året faller den 

därmed bort för hela testet.  

 

4.3.2 Förklarande variabel - Företagsstorlek  
Det finns delade meningar om hur man ska mäta företagsstorlek på bästa sätt. Saxton, 

Kuo och Ho (2012) mäter det med hjälp av företagets totala omsättning, Karim, Pinsker 

och Robin (2012) likaså med skillnaden att de även mäter storleken genom företagets 

totala tillgångar. Detta mått håller även Belgacem och Omri (2014) samt Broberg, 

Tagesson och Collin (2010) med om. Elshandidy et al (2013) väljer istället att mäta 

storleken genom företagets börsvärde. Vi anser att alla dessa mått mäter ett företags 

storlek på ett adekvat sätt, men då det kan vara svårt att finna fakta om företags 

börsvärde från 60-talet använder vi endast tillgångar och omsättning som storleksmått i 

vår studie. Denna information hämtas direkt från årsredovisningar från respektive år.  

 

4.3.3 Förklarande variabel - Företags komplexitet  
Företags komplexitet är inte helt lätt att mäta men vi har funnit viss tidigare forskning 

som har mätt detta, till exempel Bushman, Chen, Engel och Smith (2004) som mäter det 

genom företagens geografiska diversifiering samt i hur många olika branscher de är 

verksamma i. Bushman et al (2004) hänvisar till flertalet andra forskare som har mätt 

samma sak, till exempel Duru och Reeb (2002) som säger att det finns flera olika sätt att 

mäta dessa på men ett vanligt sätt är att mäta genom industriell diversifiering och antalet 

geografiska segment.  

 

I och med att vi har med bransch som kontrollvariabel anser vi att vi inte med fördel kan 

använda andra tänkbara mått för komplexiteten. Herrmann, Hope och Thomas (2008) 
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skriver också att komplexitet kan mätas genom geografisk diversifiering eller genom 

bransch-komplexitet, men även genom antalet dotterbolag. Därmed väljer vi att använda 

oss av antalet dotterbolag företaget har tillsammans med den geografiska 

diversifieringen för att mäta komplexiteten. Således menar vi att ett företag som har ett 

större antal dotterbolag och är verksamma i fler delar i världen är mer komplexa och 

därmed behöver redovisa fler noter och nottyper.  

 

För att mäta den geografiska diversifieringen kommer företagen för varje år vi 

undersöker få en siffra 1-6 som avspeglar i hur många världsdelar företaget är verksamt 

i. Dotterbolag räknas helt enkelt efter hur många dotterbolag företaget har för varje år vi 

undersöker.  

 

4.3.4 Förklarande variabel - Ägarstruktur  
Likt branschen är ägarstrukturen en flitigt använd faktor i all form av bolagsforskning. 

Därför är det lämpligt att använda hur andra forskare har gått till väga när de har mätt 

ägarstrukturen. Li, Lu, Mittoo och Zhang (2015) väljer i sin studie att mäta 

ägarstrukturen genom att fokusera på hur stort aktieinnehavet är hos de 3 respektive 5 

största aktieägarna. Azofra, Castrillo, och del Mar Delgado (2003) använder i sin studie 

istället de 5 största, de 2 största samt den allra största. Även Khamis, Hamdan och Elali 

(2015) använder sig av de största aktieägarna för att mäta ägarstrukturen. 

Aktieinnehavet för den största aktieägaren varierar en hel del under den observerade 

tidsperioden, vilket också gäller för innehavet hos andra och tredje största ägaren. 

Innehavet för fjärde till tionde största ägarna ändras dock inte nämnvärt under 

tidsperioden. Av denna anledning följer vi tidigare studier och fokuserar på de tre 

största ägarnas aktieinnehav för att mäta ägarförhållandet som en del av ägarstrukturen. 

Aktieinnehavet räknas utifrån den röstandel som respektive ägare innehar.  

 

4.3.5 Kontrollvariabel - Bransch   
Bransch används ofta i statistiska studier som en variabel vilket gör att vi använt oss av 

tidigare studier för att se hur vi ska gå till väga för att mäta bransch på det mest lämpliga 

sättet. Fligstein (1987) utgör ett exempel som mäter bransch genom att helt enkelt dela 

in företagen i urvalet efter den bransch varje företag är verksamt i med hjälp av dummy-

variabler där en bransch utgör referensbransch. Halkos och Skouloudis (2016) använde 

sig även av bransch som en variabel i sitt test då de argumenterade att tidigare forskning 

menar att bransch är en starkt förklarande faktor till redovisningen. Likt Fligstein (1987) 
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använde sig även dem av dummy-variabler, något som även Santana Santos, Rodrigues 

Ponte och Rocha Mapurunga (2014) har gjort i sin studie. Därav anser vi att bransch 

mäts på bästa sätt med hjälp av dummy-variabler vilket är det vi kommer förhålla oss 

till.  

 

När vi delar in de olika företagen i branscher använder vi oss av Stockholmsbörsens 

branschindelning. Dessa branscher är (där antal företag från vårt urval anges inom 

parantes för varje bransch) olja & gas (0), råvaror (1), industri (10), konsumentvaror (5), 

sjukvård (1), konsumenttjänster (3), telekommunikation (1), allmännyttiga tjänster (0), 

ekonomi (11) och teknik (1). I och med att det i vårt urval inte är några företag i två 

branscher, olja & gas respektive allmännyttiga tjänster, faller dessa branscher därmed 

bort. Industribranschen används i våra test som referensbransch av anledningen att den 

är en av de branscherna med flest företag i vårt urval.  

 

4.3.6 Kontrollvariabel - Lönsamhet  
Tidigare forskning har även använt andra mått som kontrollvariabler. Lönsamhet är ett 

sådant mått som Elshandidy, Fraser och Hassainey (2013) använder som 

kontrollvariabel i sin studie. De mäter lönsamhet genom return on equity (ROE), som 

beräknas genom att ta vinst efter skatt dividerat med eget kapital. Belgacem och Omri 

(2014) använder istället return on assets (ROA) som kontrollvariabel, vilket beräknas 

genom att vinst efter skatt divideras med totala tillgångar istället. Även Saxton, Kou och 

Ho (2012) använder ROA som ett mått för lönsamhet i sin studie. Vi anser att båda 

dessa mått mäter lönsamheten på ett adekvat sätt och därför kommer ROE såväl som 

ROA användas som kontrollvariabler i vår kvantitativa studie.  

 

4.3.7 Kontrollvariabel - Skuldsättningsgrad  
Majoriteten av den tidigare forskning vi har använt oss av när vi härlett våra mått för 

samtliga variabler är från den frivilliga redovisningsforskningen där positive accounting 

theory är en av de stora teorierna. Något som många forskare inom området anser 

påverka den frivilliga redovisningen är företagets skuldsättningsgrad. Broberg, 

Tagesson och Collin (2010) mäter den genom att dividera skulder med eget kapital. 

Saxton, Kou och Ho (2012) beräknar å sin sida skuldsättningsgraden genom att dividera 

långsiktiga skulder med totala tillgångar, vilket också stämmer för Behn, DeVries och 

Lin (2010), vilket gör att även vi väljer att mäta skuldsättningsgraden på detta sätt. 

 



  
 

42 

4.3.8 Kontrollvariabel - Börsnotering  
När vi tidigare beskrev vår urvalsprocess berättade vi att vi valde företag som i 

dagsläget är listade på Stockholmsbörsens Large Cap-lista, men alla dessa företag har 

dock inte varit börsnoterade under hela den observerade tidsperioden. Som börsnoterat 

företag utsätts man för större press utifrån och har allt fler ögon som bevakar företaget 

och dess handlingar. Därav kan det vara bra att använda just börsnoteringen som en 

kontrollvariabel. Cooke (1989) fann i sitt arbete att företags frivilliga redovisning 

påverkades av om företaget var börsnoterat eller inte genom att använda sig av dummy-

variabler för att mäta börsnoteringen. Detta förfarande ämnar vi följa, det vill säga att vi 

använder oss av dummy-variabler för att mäta börsnotering för företagen i urvalet.  

 

4.4 Kvalitativ studies genomförande 
Vår kvalitativa studie gestaltar sig i form av en fallstudie som kommer fokusera på de 

externa faktorerna vi tog fram i förra kapitlet. Dessa utgjordes av lagstiftning, politiska 

projekt, samhällets värderingar och imitation. Eftersom politiska projekt och samhällets 

värderingar kan vara svåra att definiera i förväg undersöks de mest lämpligast i en 

fallstudie där man kan vara öppen för olika tänkbara typer av faktorer. I en kvantitativ 

studie måste man definiera dessa i förväg för att kunna mäta dem på ett adekvat sätt. 

Samtidigt är de externa faktorerna desamma för alla företag för respektive år, vilket gör 

att det inte behövs fler än ett eller ett fåtal företag för att fånga upp dessa faktorer.  

 

De interna faktorerna utesluts från fallstudien för att det inte går att avgöra om de 

interna faktorerna endast är slumpmässiga i en fallstudie eller inte. Det behövs fler 

företag än vad som används i vår fallstudie för att kunna se ett mönster som talar för ett 

samband mellan de företagsspecifika karaktärsdragen i de interna faktorerna och 

noterna. Därav kommer de interna faktorerna endast testas i den kvantitativa studien där 

hypotesernas prövas. 

 

 

 

4.4.1 Företagsval 
Företagen i fokus för fallstudien är Volvo och SKF där vi granskar dess utveckling av 

noter från mitten av 60-talet fram till idag. Dessa två företag valdes med resultaten från 

den kvantitativa studien i beaktning eftersom denna genomfördes före fallstudien. 
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Resultaten från de kvantitativa testerna visade att större företag hade mer noter än 

mindre företag. 

 

Vi valde av denna anledning de två största företagen i branschen industri för att få ett så 

brett spann av noter som möjligt, för att kunna identifiera samtliga externa faktorer. Det 

var också av vikt att välja två företag av liknande storlek för att undvika att skillnaden i 

noter till största del kunde förklaras av storlekskillnaden snarare än de faktorer vi ämnar 

identifiera.  

 

Företagsvalen grundades även efter de externa faktorerna som är det huvudsakliga 

fokuset i fallstudien. För faktorerna lagstiftning, samhällets värderingar och politiska 

projekt ansåg vi att det inte hade någon större betydelse vilka företag vi valde. För 

faktorn imitation var det däremot av vikt, detta eftersom vi kopplar imitation till 

mimetisk isomorfism som handlar om att företag inom en viss bransch efterliknar det 

branschledande företaget när osäkerhet råder (DiMaggio & Powell, 1983). För att hitta 

företag som uppfyller dessa kriterier använder vi oss av den data vi samlade in för den 

kvantitativa studien. Där fanns det två branscher som var betydligt oftare 

förekommande än de ändra, nämligen industri- och ekonomibranschen. Banker är en 

stor del av ekonomibranschen och eftersom banker har en speciell karaktär kring bland 

annat eget kapital valde vi bort denna bransch.  

 

Vidare undersökte vi företagen i industribranschen för att kunna identifiera ett av dessa 

som branschledande. För att göra detta använde vi oss av de två storleksmåtten 

tillgångar och omsättning då vi ansåg att om ett av dessa företag var störst under större 

delen av den aktuella perioden kan detta företag ses som branschledande. Efter att ha 

jämfört storleksmåtten mellan företagen kom vi fram till att Volvo var störst under fem 

av de sex observerade åren. Vidare fann vi att Volvo ofta har legat i framkant när det 

kommer till årsredovisningar och är bland annat det svenska företag inom 

industribranschen som har placerat sig högst på ReportWatch (2015) rankinglista över 

världens bästa årsredovisningar flest gånger de senaste 10 åren.  

 

Det gjorde att vi ansåg att det var troligt att Volvo var branschledande, åtminstone när 

det kommer till redovisning, och därmed var Volvo det första företaget vi tog med. Om 

man bortser från Volvo var SKF det största industriföretaget under fyra av de 
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observerade åren. Då SKF:s storleksmått var ungefär lika stora som för Volvo så ansågs 

SKF vara ett bra val som andra företag i vår fallstudie.  

 

4.4.2 Analysmetod 
Nedan kommer vi redovisa vårt tillvägagångssätt i en steg-för-steg-lista. 

 

 
Tabell 3 - Steg-för-steg-lista inför fallstudien 

 
Själva fallstudien inleds med att vi granskar lagstiftningen för noterna, detta eftersom 

det är en så självklar faktor. Genom att undersöka lagstiftningen och lagförslag kan vi 

på ett enkelt sätt finna vilka noter som tillkommit från lagen. Efter att ha identifierat 

dessa noter kan vi undersöka övriga noter för att se om de kan tillföras någon av de 

andra faktorerna eller om det möjligen är lämpligt att utöka vår modell med ytterligare 

faktorer. Som vi konstaterade redan i teorikapitlet kan faktorn politiska projekt ske via 

lagstiftningen. Det gör att vi samtidigt som vi granskar noterna som lagstiftats även 

undersöker om de också kan förklaras av politiska projekt. Kan de lagstadgade noterna 

även förklaras av dessa faktorer kommer de således antas förklaras av fler än en faktor, 

annars kommer de helt enkelt endast anses förklaras av lagstiftning.  

 

Efter att not-lagstiftningen för hela den valda perioden identifierats och kategoriserats 

lägger vi fokus på de båda företagens faktiska användning av noter. Vi granskar inte 

företagens årsredovisningar för samtliga år under perioden och dessutom har vi valt 

kortare intervall än det 10 årsintervall som används i den kvantitativa studien. De år vi 

valt att granska var 1965, 1970, 1976, 1981, 1988, 1993, 1997, 2003, 2009 och 2015 där 

vissa år (1976 och 1997) valts för att fånga upp större lagändringar och andra år har helt 

enkelt valts för att fånga upp perioderna mellan och innan dessa lagändringar för att inte 

få för långa perioder mellan två observationer. Eftersom det i stort sätt inte var någon 
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förändringar i notlagstiftningen under 80-talet valde vi att ha ett större tidsspann under 

detta årtionde.  

 

När vi väl har identifierat samtliga noter från de valda åren för båda företagen 

kategoriserar vi till att börja med dessa utefter vilken nottyp de är för att på så sätt 

kunna se om någon extern faktor påverkar noter med en viss typ av information i. 

Denna kategorisering sker på samma sätt som för de kvantitativa testerna. Efter det 

identifierar vi de noter som tillkommit på grund av att de är obligatoriska enligt 

lagstiftning där vi samtidigt undersöker om kriterierna för politiska projekt är uppfyllda. 

Därefter granskar vi övriga noter för att se vad som kan tänkas förklara deras tillkomst i 

årsredovisningen. Kan ingen av de tre övriga externa faktorerna ses som förklaring till 

en not fördjupar vi oss i den och försöker reda ut företagets motiv till att inkludera den i 

årsredovisningen. I detta skede är det viktigt att ha våra sinnen öppna för att hitta någon 

ny potentiell faktor som vi möjligen kan addera i vår teoretiska modell. 

 

Kategoriseringen av faktorerna kommer ske genom att vi kopplar alla noter som 

återfinns i lagstiftningen till lagstiftningsfaktorn. Men då även politiska projekt kan ta 

sig uttryck i lagstiftning kommer vi även granska lagförslagen för att se vad det 

bakomliggande syftet är, för utröna om detta syfte och därmed resulterande not kan 

kopplas till politiska projekt. Även viss litteratur, inte minst Lönnqvist (2002) kommer 

användas som komplement till lagförslagen för att kunna identifiera det bakomliggande 

syftet. Nedan har vi sammanställt en tabell med en samlad beskrivning över det 

empiriska material som vi har använt för att identifiera lagstiftningen kring noter och 

dess bakomliggande syften.  

 

 
Tabell 4 - Material som används för att identifiera lagstiftning kring noterna 

 

Kategoriseringen av noter som uppkommit på grund av politiska projekt kommer att ske 

genom att vi med hjälp av lagförslag och kompletterande litteratur som berör 

notlagstiftningen identifierar om det finns något politiskt syfte att lösa ett problem som 
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anses finnas. Det viktiga kriteriet för politiska projekt är således att det finns ett 

identifierat samhällsproblem som denna noten då anses kunna lösa på något sätt. Ett 

exempel som vi använt tidigare är noten om sjukfrånvaron som lagstiftades på grund av 

att företag skulle arbeta mer aktivt för att minska på sjukfrånvaron som ansågs vara ett 

problem för samhället som helhet. Vi menar även att det kan ske mer indirekt genom att 

politiker använder sig av lagstiftning för att lösa ett samhällsproblem men att de inte 

uttryckligen skriver i lagen att det ska redovisas i en not, men att företag själva väljer att 

redovisa detta i en not. Nedan sammanställer vi tillvägagångssättet vi använder för att 

komma fram till att en not förklaras av politiska projekt.  

 

 
Tabell 5 - Kriterier för politiska projekt 

 

Samma kategorisering kommer ske för de noter som inte kan kopplas till 

lagstiftningsfaktorn, med en skillnad då vi här även kommer vara öppna för att se om 

det kan tänkas finnas någon faktor som vi ännu inte har haft med i vår studie. 

Samhällets värderingar kommer i den frivilliga redovisningen granskas utifrån 

ovannämnda empiriskt material för att se om någon not har uppkommit på grund av att 

det fanns en samhällsdebatt kring ämnet. Om en not i den frivilliga redovisningen 

innehåller information som anses vara i linje med en viss samhällsdebatt kommer denna 

således antas förklaras av att företaget valde att redovisa denna not på grund av 

samhällets värderingar. Kriterierna för samhällets värderingar i nedanstående tabell. 

 

 
Tabell 6 - Kriterier för samhällets värderingar 

   

 

I den frivilliga redovisningen kommer vi även granska om noter kan kopplas till 

imitationsfaktorn genom att undersöka om SKF infört noter som Volvo använt sig av 

redan under tidigare år. Att SKF således inför samma typ av noter som Volvo använt sig 

av under längre tid ser vi som ett tydligt tecken på imitation, även om vi inte med 
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säkerhet kan avgöra att det är den uteslutande förklaringen. För de frivilliga noter hos 

SKF som detta gäller kopplar vi således till imitationsfaktorn, detta visar vi i tabellen 

nedan.  

 

 

 

Tabell 7 - Kriterier för imitation    
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5 Empiri - kvantitativ 
Detta kapitel börjar med att vi går igenom vissa förberedelser inför de kvantitativa 

testerna. Efter det redovisar vi de resultat som testerna visar innan vi analyserar 

resultaten, detta utifrån hypoteserna vi formulerade för de interna faktorerna i tidigare 

kapitel.  

 

5.1 Kvantitativa tester 
För att skapa så bra förutsättningar för oss som möjligt kommer vi att göra vissa 

förberedelser inför testerna där vi granskar den deskriptiva datan och även undersöker 

hur normalfördelade våra variabler är. Själva testerna kommer bestå av fyra delar där 

den första delen är ett test där vi testar om antalet noter kan förklaras av storleken på de 

oberoende variablerna. Andra delen kommer bestå av test där vi istället testar 

förändringen av noterna och hur den kan tänkas förklaras av de oberoende variablernas 

förändring. I de två sista delarna kommer vi testa faktorerna bakom de olika nottyperna, 

först antalet av varje nottyp och därefter förändringen av nottyperna. För samtliga delar 

kommer ägarstrukturen/förändring av ägarstrukturen testas i ett separat test då dessa 

variabler orsakar ett stort bortfall.  

 

5.1.1 Deskriptiv data 

 
Tabell 8 - Deskriptiv data 1 
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Först väljer vi att presentera den deskriptiva datan för den första typen av test vi ska 

genomföra, nämligen den där antalet noter och antalet noter i varje nottyp är de 

beroende variablerna och måtten för de interna faktorerna utgör de oberoende 

variablerna. Till och börja med kan vi i “N”-kolumnen se hur många observationer vi 

lyckades samla in data till för respektive variabel. 179 observationer är kompletta vilket 

kan utläsas från den sista raden i tabellen.  

 

De beroende variablerna i form av noter och nottyper är inte särskilt svårtolkade. 

Minimum-värdena är 0 för samtliga variabler som mäter antalet noter, såväl totala noter 

som en specifik nottyp. Maximumvärdena visar att det största antalet noter ett företag i 

urvalet hade var 90 och den nottyp det fanns mest av under ett specifikt år var 

tillgångsnoter som en observation hade 38 av. Medelvärdet är för samtliga olika not-

variabler positivt vilket förklaras av att noterna med tiden oftare ökade än minskade, 

samt att ökningarna tenderade att vara större än de minskningar som förekom.  

 

När det kommer till de oberoende variablerna är det desto större skillnader. 

Storleksmåtten tillgångar och omsättning har båda en väldigt stor spridning om man 

jämför minimum- och maximumvärde och granskar standardavvikelsen. Tillgångarna 

sträcker sig från lite mindre än 14 miljoner kronor till hela 2 522 miljarder kronor, 

medelvärdet ligger på ungefär 92 678 miljoner. Detsamma gäller för omsättningen som 

har ett intervall från drygt 1 miljon till 312 515 miljoner. Datan för den geografiska 

diversifieringen visar att det fanns företag med verksamhet i endast en världsdel men 

även de med verksamhet över hela världen. Vissa företag saknade dotterbolag under de 

observerade åren medan det företag som hade flest dotterbolag hade 297 stycken. Detta 

var PEAB 2015 och förklaras av att de under åren för urvalet tenderat att ha individuella 

dotterbolag för många av sina byggnader. Medelvärdet på ungefär 44 visar dock att det 

var betydligt vanligare med allt färre dotterbolag och att 297 dotterbolag därmed är ett 

extremvärde.  

 

Datan för ägarförhållandet visar först och främst att vi endast fann denna data för 179 av 

samtliga observationer. Detta gör att det blir ett stort bortfall om denna variabeln 

används tillsammans med övriga variabler, därmed har vi valt att testa denna variabeln i 

ett separat test. Angående dess maximumvärde kan det nämnas att några företag var 
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helägda varför maximumvärdet är 100 % för de största ägarna och därmed även de tre 

största ägarna sammanlagt. Minimumvärdena förklaras av att SEB 1985 hade 

bestämmelser om att aktieägare endast fick använda som mest 2 % de totala rösterna, 

även om de hade en större röstandel.  

 

För lönsamhetsmåtten finns det vissa extremvärden då maximumvärdet för ROE är på 

hela 1112,3 %. Detta förklaras av att Swedish match 2015 hade ett oerhört stort negativt 

resultat i balanserade vinster vilket drog ner väldigt mycket på det egna kapitalet och 

därav uppstod extremvärdet. Minimumvärdena för de båda lönsamhetsmåtten förklaras 

av att vissa företag ibland gick med förlust och därmed redovisade ett negativt resultat. 

Skuldsättningsgradens minimumvärde förklaras av att två observationer (Industrivärden 

1965 och Investor 1975) inte hade några långfristiga skulder vilket var det vi dividerade 

med tillgångarna och därmed blir det 0. Börsnoteringens maximum- och minimumvärde 

säger endast att företagen antingen var börsnoterade eller ej, det höga medelvärdet visar 

dock att de flesta var noterade.  

 

 
 

            Tabell 9 - Deskriptiv data 2 

 

Här presenteras den deskriptiva datan för det andra testet vi kommer genomföra där vi 

istället mäter förändringen av variablerna. Som vi beskrev i förra kapitlet räknades 

dessa ut genom att vi tog värdet för det nuvarande året subtraherat med värdet för det 

tidigare observationsåret, till exempel värdet för 1995 subtraherat med värdet för 1985. 
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Eftersom detta inte går att göra för det första året i observationen faller det bort, vilket 

är anledningen till att antalen för dessa variablerna är mycket mindre jämfört med dem i 

den förra tabellen. Här ser vi att antalen är mindre jämfört med tidigare, vilket förklaras 

av att vi inte kan mäta någon förändring för det första observationsåret vi har för 

respektive företag. Det finns komplett data avseende förändringen för 146 observationer 

som vi avläser från sista raden. 

 

Vidare kan vi se i maximum- och minimumvärdena att antalet noter förändrades mycket 

under tidsperioden. Den största minskningen låg på 22 noter och det var Electrolux som 

gick från 40 noter 1985 till endast 18 noter 1995. Största ökningen stod 

Lundbergsföretagen för mellan 1995 till 2005 då de gick från 17 noter till 57 noter. 

Dock ska vi säga att det var betydligt vanligare att ett företag ökade antalet noter mellan 

observationsåren, vilket även det höga medelvärdet visar på. Följaktligen blir även 

förändringarna stora för de olika nottyperna där principnoterna har den största 

minskningen på 9 noter medan tillgångsnoterna har den största ökningen på 18 noter.  

 

Som vi konstaterade tidigare hade storleksmåtten väldigt stor spridning och här kan vi 

även notera att de dessutom har stora förändringar. Minimumvärdena visar att det fanns 

minskningar för företag mellan två observationer, dock visar maximumvärdena att 

ökningen var betydligt större. Medelvärdena visar att ökningar i storlekmåtten var både 

mer förekommande och större i förändring jämfört med minskningarna.  

 

När det kommer till geografisk diversifiering kan vi se att företag har avetablerat 

verksamheter i två världsdelar mellan två observationsår. Det är faktiskt samma företag 

som ligger bakom minimum- och maximumvärdet, nämligen Skanska. Minimumvärdet 

är från åren mellan 1995 och 2005 då de avvecklade verksamheterna i Afrika och Asien 

för att öka sin lönsamhet. Maximumvärdet visar att Skanska gick från att ha verksamhet 

i endast en världsdel för ett observationsår till att det efterföljande observationsåret ha 

verksamhet i samtliga världsdelar. Den här gången mellan åren 1975 och 1985. Detta 

förklaras av att deras verksamhet blev allt mer internationell vilket även ledde till att de 

bytte namn från Skånska cementgjuteriet till just Skanska. 

 

Även dotterbolagen hade stor förändring. Den största minskningen var Electrolux som 

mellan 1985 och 1995 gjorde en stor organisationsförändring och avvecklade 86 
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dotterbolag. Maximumvärdet var inte helt oväntat PEAB som även hade 

maximumvärdet för antalet dotterbolag 2015 på 297 dotterbolag, detta efter en ökning i 

antalet dotterbolag på 119 stycken jämfört med tio år tidigare. I förändringen av 

ägarstrukturen ser vi att den största minskningen var större än den största ökningen. Det 

negativa medelvärdet visar även att det var vanligare att ägarstrukturen blev mer spridd 

än att den blev mer koncentrerad. Den största minskningen hade Swedish Match 2005 

på cirka 66 % och förklaras åtminstone delvis av att de börsnoterades 1996. 

 

När det kommer till förändringen av de båda lönsamhetsmåtten ser vi att ett av dem har 

två extremvärden och det är ROE, alltså return on equity. Maximumvärdet beror på att 

Swedish match hade väldigt negativt balanserade vinstmedel för 2015 som vi kunde 

konstatera redan i den första tabellen. Minimumvärdet förklaras av att Husqvarna 2005 

hade ett väldigt högt resultat på 915 miljoner kronor (för att jämföra med 

observationsåret innan då man hade ett negativt resultat) som därmed bidrog till ett 

väldigt högt värde på ROE. Anledningen till varför inte ROA (return on assets) fick ett 

lika högt extremvärde var att Husqvarna hade en väldigt stor skuld till ett 

koncernföretag vilket gjorde att även tillgångarna blåstes upp och därmed blev ROA 

inte så högt. Annars finns det inte så mycket att säga om ROA annat än att vi kan 

påpeka att den största minskningen var ungefär lika stor som den största ökningen. Det 

låga medelvärdet säger att det var ungefär lika vanligt med minskningar som med 

ökningar.  

 

Samma sak kan egentligen sägas om skuldsättningsgraden, ungefär lika stor största 

minskning som den största ökningen samtidigt som medelvärdet är lågt vilket tyder på 

att det var ungefär lika vanligt med ökningar som med minskningar. När det kommer till 

förändringen av börsnotering säger maximumvärdet att det fanns företag som 

börsnoterades under den observerade perioden medan minimumvärdet visar på att 

företag helt enkelt förblev noterade eller onoterade mellan två observationsår. Det låga 

medelvärdet visar dock att det var ovanligt att ett företag börsnoterades under 

observationsperioden.  

 

Ingen förändring mäts för de olika branscherna då samtliga företag förblir i samma 

bransch under hela perioden och därmed sker det ingen förändringen. När det kommer 

till åren mäts förändringen per automatik med hjälp av dummy-variablerna. Därmed 
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behövs ingen vidare uträkning för förändringen av dem och årsvariablerna används 

därmed oförändrade i testerna med förändringen. Mer om årsvariablerna diskuteras 

nedan. 

 
Figur 9 - Cirkeldiagram med årsvariabler 

     

Detta cirkeldiagram visar hur många observationer vi hade för respektive år. Den största 

skillnaden är på åtta stycken vilket visar att vi fick ungefär lika många observationer för 

samtliga år. Inte helt oväntat lyckades vi få alla observationer för 2015 och 2005, något 

som var rätt lätt på grund av digitaliseringen då många företag lagt ut 

årsredovisningarna på sin hemsida. För övriga år ökar bortfallen ju längre bak i tiden vi 

kommer då det var tre observationer som föll bort för år 1995 och fyra för 1985 och 

1975. Allra mest bortfall var det för det första observationsåret 1965 då vi inte lyckades 

hitta 8 företags årsredovisningar.  

 

5.1.2 Normalfördelning av variablerna 
Efter att ha granskat den deskriptiva datan valde vi även att granska variablerna i 

histogram (se appendix 1) för att undersöka dess normalfördelning. Då tillgångar och 

omsättning inte var normalfördelade behövde dessa logaritmeras för att öka dess 

normalfördelning. När detta gjorts valde vi även att jämföra de ursprungliga värdena 

med de logaritmerade genom Kolmogorov-Smirnov test (se appendix 2) för att se om 

normalfördelningen blivit bättre. KS-testen fick signifikanta resultat för alla värden, 

vilket tyder på att de inte är normalfördelade. På grund av de oönskade resultaten från 
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KS-testen valde vi att jämföra värdena med hjälp av histogram (se appendix 3) istället 

där det kunde konstateras att de logaritmerade värdena såg betydligt bättre ut angående 

normalfördelningen, vilket gjorde att vi använde oss av dessa värden när vi utförde 

samtliga test. Dock är vi med bakgrund av resultaten i KS-testen medvetna om att 

resultaten bör tolkas med viss försiktighet.  

 

Kolmogorov-Smirnov test var något vi gjorde för samtliga beroende och oberoende test 

(se appendix 2) där alla fick signifikans vilket gjorde att vi granskade dem i histogram 

(se appendix 3). Där var det en variabel i form av dotterbolag som var snedfördelad åt 

vänster vilket gjorde att det passade att logaritmera även denna. I övrigt såg värdena bra 

ut, mycket bättre än vad tillgångarna och omsättningen först gjorde, vilket gjorde att vi 

ansåg att de inte behövde logaritmeras. 

 

Vi misstänkte att tillgångarna och omsättningarna hade en hög korrelation med varandra 

då de båda mäter företags storlek. Därmed testade vi detta i en korrelationsmatris som 

visade att så även var fallet, vilket betyder att man ogärna ska använda dem i samma 

regressionstest. Det gjorde att vi valde att köra två separata test för respektive variabel. 

Dock redovisar vi endast testen där tillgångsvariabeln används och kommenterar de fall 

där tester för omsättningsvariabeln skiljer sig angående storleksmåttens påverkan på 

noterna för att undvika onödig upprepning.  

 

Vi genomförde även två korrelationsmatriser (se appendix 4) för samtliga beroende och 

oberoende variabler för att få en första anblick på sambandet mellan dem. De två 

matriserna består av variabler i antal samt förändringen av variablerna, alltså samma 

uppdelning som vi ska göra i senare test. I korrelationsmatrisen får vi många 

signifikanta samband och även flera stycken som är i linje med våra hypoteser. För 

faktorn storlek får alla samband vi formulerade i hypoteserna signifikans. När det 

kommer till komplexiteten får nästan alla förväntade resultat med undantag för 

komplexitetensmåttet dotterbolag som inte får något signifikant samband med risknoter. 

Ägarstrukturen får ett signifikant samband som är negativt för antal noter, IR-noter och 

HR-noter vilket är i linje med hypoteserna 3a, 3b och 3c. 
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När det kommer till matrisen med förändringen de beroende och oberoende variablerna 

får vi inte alls lika många signifikanta resultat som är i linje med hypoteserna. För 

storleksmåtten får förändringen av tillgångsvariabeln ett signifikant samband med 

förändringen av skuldnoter, vilket är det enda signifikanta samband som är i linje med 

hypoteserna för storleken. Förändringen av komplexiteten får ett signifikant samband 

som är i linje med hypoteserna, nämligen mellan förändringen av geografisk 

diversifiering och risknoter. Förändringen av ägarstrukturen får två signifikanta 

samband som är i linje med dess hypoteser då den får ett signifikant negativt samband 

med förändringen av antalet noter och förändringen av HR-noter.   

 

5.1.3 Multipel regressionsanalys för antal noter 
För att göra det hela mer överskådligt har vi här valt att sammanställa samtliga test i 

tabeller där vi endast tagit med de värden som vi lägger fokus på. Om en variabel får ett 

signifikans resultat har detta markerats för variabelns B-värde med ett + om det är 

signifikant på 10 %-nivån, * om det är signifikant på 5 %-nivån och ** om det är 

signifikant på 1 %-nivån. 

 
               Tabell 10 - Test av antal noter 1 
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Som ett första test för att pröva våra framtagna hypoteser görs ett multipelt 

regressionstest där de oberoende variablernas påverkan på den beroende variabeln antal 

noter mäts. Samtliga mått för de interna faktorerna tas med tillsammans med 

kontrollvariablerna med ett undantag för de tre största ägarna, med hänvisning till 

anledningen vi skrev tidigare testas denna i ett separat test. År 1965 används som 

referensår, och industri-branschen som används som referensbransch. I tabellen ovan 

med resultaten från vårt första test finner vi en väldigt hög förklaringsgrad på 74,8%.  

 

Durbin-Watson är ett test som visar på autokorrelationen och dess värde ska vara så 

nära 2 som möjligt, börjar värdet gå mot 0 ges en indikation på en positiv 

autokorrelation och ett värde närmare 4 visar på negativ autokorrelation. I detta test är 

värdet tillfredställande då det är relativt nära 2 och därmed finns det ingen större 

autokorrelation i testet. Tabellen visar en väldigt tillfredsställande signifikansnivå vilket 

gör att vi kan gå vidare och analysera koefficienterna. Det ska tilläggas att vi även 

granskade VIF- och Tolerance-värdena för varje test för att se om eventuell 

multikollinearitet förelåg, vilket det inte gjorde för något test och därmed valde vi att 

inte redovisa dessa värden för att ta bort onödig information. 

 

Det första testet visar en del signifikanta resultat, framför allt för kontrollvariabler men 

även för en oberoende variabel i form av tillgångar. Tillgångar har en positiv påverkan 

på antalet noter i årsredovisningar och denna påverkan är signifikant på 1 %-nivån. Då 

även testerna där omsättningsvariabeln ersätter tillgångsvariabeln som storleksmått 

visar samma resultat anses storlek därmed påverka antalet noter positivt vilket är i linje 

med hypotes 1a. Dock får ingen av måtten för komplexiteten signifikant resultat vilket 

talar emot hypotes 2a. Vidare kan vi se att skuldsättningsgraden har en positiv påverkan 

på 10 %-nivån. Två branscher får signifikanta resultat på 5 %-nivån (konsumenttjänster 

och råvaror) och en på 1 %-nivån (ekonomi). B-värdet för dessa visar att det är 

statistiskt säkerställt att dessa branscher har i genomsnitt mindre antal noter (allt annat 

lika) än referensbranschen industri. Antagandet om “allt annat lika” gäller för samtliga 

variabler, lika så “i genomsnitt”, detta väljer vi därmed att inte nämna i fortsättningen. 

Samtliga årsvariabler får signifikanta resultat på 1 %-nivån vilket är väldigt intressant 

inför vår fallstudie då vi ska undersöka de externa faktorer vi identifierat som antas 

fångas upp i dessa årsvariabler. Alla dessa år har fler antal noter än referensåret 1965 

där 2005 var det år med störst koefficient.  
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Tabell 11 - Test av antal noter 2 

 

Testet för ägarförhållandets förklaring av antalet noter får också en hög förklaringsgrad, 

dock inte lika hög som i det förra testet där de övriga oberoende variablerna togs med. 

Även här är Durbin-Watson-värdet tillfredsställande då det är relativt nära 2. Tabellen 

visar en väldigt tillfredställande signifikansnivå även i detta test och vi kan därmed gå 

vidare genom att analysera koefficienten. För enkelhetens skull har vi exkluderat 

samtliga kontrollvariabler i tabellen då vi redan har analyserat dessa i föregående test 

och lägger enbart fokus på ägarförhållandet. Men eftersom den inte finner något 

signifikant resultat för denna tar analysen slut innan den ens har börjat. Resultatet i detta 

test ligger därmed inte i linje med hypotes 3a. Dock ska det påpekas att det kan vara 

intressant att spekulera i varför den inte får ett signifikant samband. 
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5.1.4 Multipel regressionsanalys för förändring av noter 

 
Tabell 12 - Test av noters förändring 1 

 

I detta test mäts om förändring av de oberoende variablerna bidrar till en förändring av 

antalet noter, ägarförändring exkluderat som testas i ett separat test. Först och främst 

utesluts alla observationer för år 1965 av den enkla anledningen av att vi inte kan mäta 

någon förändring för det första året i våra observationer. I och med att denna variabeln 

tidigare agerat som referensår väljs därför en ny årsvariabel som referensår. 2005 väljs i 

detta test som referensår med anledning av att det är under detta år som den största 

förändringen av antal noter återfinns. Förklaringsgraden i detta testet är lägre än i 

tidigare test men får ändå ses som relativt hög. Durbin-Watson-värdet är 

tillfredsställande nära 2. Tabellen visar att testet är signifikant på 1 %-nivån vilket gör 

att vi går vidare till koefficienttabellen.  

 

Till att börja med kan vi konstatera att ingen av koefficienterna för de oberoende 

variablerna visar på signifikanta resultat, och därmed kan vi inte statistiskt säkerställa 

att en förändring av någon av dessa bidrar till utvecklingen av antalet noter. Det talar 

alltså emot hypoteserna 1a och 2a. Däremot får förändring av ROA signifikans på 5 %-

nivån i form av en negativ påverkan, bättre lönsamhet bidrar alltså till en minskning av 
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antal noter. Förändring av börsnotering får en positiv påverkan på 1 %-nivån vilket 

betyder att när ett företag börsnoteras bidrar det till en stor ökning av antal noter, vilket 

är lätt att förstå på grund av den ökade exponeringen som en börsnotering innebär. 

Vidare får varje årsvariabel signifikans på 1 %-nivån där samtliga år har ett negativt B-

värde och därmed mindre ökning av noterna än referensåret 2005.  

 
        Tabell 13 - Test av noters förändring 2 

 

I testet där ägarförändringen användes som oberoende variabel är förklaringsgraden 

också hög på 59,2 %. Värdet för Durbin-Watson är tillfredsställande nära 2. Även detta 

test är signifikant på 1 %-nivån, vi går därmed vidare till koefficienten för 

ägarförändringen och ser om även den är signifikant. Liksom förra testen där 

ägarförhållandet testades exkluderas alla kontrollvariabler i koefficienttabellen då vi 

redan lagt fokus på dem i testet ovanför. Därmed kan vi här endast konstatera att 

ägarförändringen inte får något signifikant resultat, vi kan följaktligen inte acceptera vår 

hypotes. Vi kan istället gå vidare till testerna som avser de olika nottyperna.  

 

5.1.5 Multipel regressionsanalys för antal noter av en viss typ 
Vi går vidare för att testa hypoteserna som var uppbyggda utifrån de olika nottyperna. 

Ägarstrukturen testas i ett separat test med samma kontrollvariabler som för testen där 

de övriga oberoende variablerna inkluderas. På grund av att vi inte vill upprepa oss 

genom att redovisa två tester för varje nottyp där den enda skillnaden är de oberoende 

variablerna, valde vi att redovisa de test för respektive nottyp utifrån vilken av de 

oberoende variablerna som i hypoteserna antogs förklara nottypen. Storleken och 

komplexiteten antogs förklara princip-, intäkts-, kostnads-, tillgångs-, skuld-, eget 

kapital- samt risknoter, därmed kommer testen med storleks- och komplexitetsmåtten 

redovisas för dessa nottyper. Nottyperna IR och HR antogs däremot förklaras av 

ägarstrukturen vilket gör att vi redovisar dessa nottyperna med testet där ägarstrukturen 

användes som oberoende variabel.   
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Tabell 14 - Test av nottyperna princip, intäkt och kostnad 

 

I tabellen ovan visas de tre första testerna där nottyperna var de beroende variablerna. 

Dessa tre tester hade princip, intäkt och kostnad som beroende variabler och alla 

modeller får signifikanta resultat. De visar även en hög förklaringsgrad där modellen för 

principnoter visar på lägst förklaringsgrad på 46,7 % och modellen med kostnadsnoter 

har högst på 67,3 %. Samtliga test visar bra värden för Durbin-Watson.  

 

Modellerna visar även vissa signifikanta resultat för koefficienterna. Principnoterna 

antogs i hypotes 2b påverkas av företagens komplexitet, ökad sådan antogs ha ett 

positivt samband med antalet princip-noter. Dock får varken dotterbolagen eller den 

geografiska diversifieringen någon signifikant påverkan på antalet principnoter som 

alltså talar emot hypotesen. Här ska det nämnas att de olika storleksmåtten får skilda 

resultat. Tillgångsvariabeln får som tabellen visar inget signifikant resultat medan 

testerna med omsättningsvariabeln som storleksmått visar en positiv påverkan på 5 %-

nivån. Teknikbranschen visar däremot på en positiv påverkan på 10 %-nivån, vilket 

betyder att den har mer princip-noter än referensbranschen industri.  
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För modellen intäktsnoterna som beroende variabel var det företagsstorleken som 

antogs ha en positiv påverkan på nottypen i hypotes 1e, något som även tabellen visar 

att i form av ett signifikant resultat på 1 %-nivån. Dock fick omsättningen inget 

signifikant resultat vilket talar emot vår hypotes angående intäktsnoterna. Vidare visar 

tabellen att skuldsättningsgraden fick signifikant resultat på 10 %-nivån som visar på ett 

positivt samband. Hypotesen för kostnadsnoter var formulerat på samma sätt som för 

intäktsnoter och ett positivt samband med storleken antogs föreligga. Den visade samma 

resultat som för intäktsnoterna, en positiv påverkan för tillgångsvariabeln på 1 %-nivån 

medan omsättningen inte fick något signifikant resultat. Hypotes 1f får därmed delvis 

förväntade resultat i vårt test. ROE fick signifikans på 5 %-nivån och visar ett positivt 

samband. Även vissa branscher får signifikanta resultat där samtliga branscher har 

statistiskt säkerställt mindre antal kostnadsnoter än industribranschen. 

 

Liksom föregående test är det framför allt årsvariablerna som visar signifikanta resultat 

för samtliga tre test. De två senaste åren får signifikanta resultat på 1 %-nivån och visar 

att 2005 och 2015 har mer noter för respektive typ än 1965. De övriga åren som får 

signifikant resultat har samtliga fler noter av den specifika nottypen jämfört med 

referensåret 1965. 

 

 
Tabell 15 - Test av nottyperna tillgång, skuld, eget kapital och risk 
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I tabellen ovan redovisar vi testerna där nottyperna tillgång, skuld, eget kapital och risk 

var de beroende variablerna, där storleken och komplexiteten användes som oberoende 

variabler. Samtliga av dessa test är signifikanta på 1 %-nivån, samtidigt som Durbin-

Watson-värdena är relativt nära 2. Även förklaringsgraderna får bra värden, framför allt 

för modellen med tillgångs-, skuld och risknoter som alla har en förklaringsgrad på över 

60 %. 

 

Hypotesen för tillgångsnoterna var formulerad att storleken antogs påverka antalet noter 

av nottypen. I modellen finner vi att tillgångsvariabeln visar på ett signifikant positivt 

samband på 5 %-nivån, något som även omsättningsvariabeln visade. Det är föga 

förvånande att just tillgångar påverkar antalet tillgångsnoter, men då även omsättningen 

fick liknande resultat kan vi konstatera att storleken statistiskt sett påverkar 

tillgångsnoter. Det är därmed den första hypotesen för nottyperna som får förväntade 

resultat för samtliga mått som fångar faktorn som antogs påverka noterna. 

Skuldsättningsgraden visar även på signifikant påverkan på 5 %-nivån, en positiv sådan. 

Ekonomi-, konsumenttjänste- och råvarubranscherna får signifikans på 5 %-nivån och 

vi kan därmed statistiskt säkerställa att dessa har mindre antal noter än 

industribranschen då alla dessa visar på en negativ påverkan.  

 

I modellen med skuldnoterna som beroende variabel finner vi signifikanta resultat för 

tillgångsvariabeln som har ett signifikant positivt samband med skuldnoterna på 1 %-

nivån, även omsättningen fick ett sådant samband fast på 5 %-nivån. Resultatet i detta 

test ligger därmed i linje med den formulerade hypotesen 1c. Lönsamhetsmåttet ROE 

och skuldsättningsgraden fick båda en positiv påverkan, på 10 %-nivån för den 

förstnämnda och 1 %-nivån för den sistnämnda. Även vissa branscher fick signifikanta 

koefficienter på 10 och 5 %-nivån, samtliga av dessa (ekonomi-, konsumenttjänste-, 

konsumentvaru- och råvarubranschen) har lägre antal skuldnoter än industribranschen.  
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Eget kapital får inget signifikant resultat för tillgångs-koefficienterna vilket hade varit 

förväntat utifrån hypotes 1d, däremot fann vi för omsättningen ett signifikant resultat på 

5 %-nivån i form av ett positivt samband. Hypotes 1d får därmed delvis stöd i vårt test. 

Lönsamhet i form av ROE visar en positiv påverkan på antalet eget kapital-noter med en 

signifikans på 1 %-nivån. Förutom ROE och årsvariablerna är det bara en koefficient 

som får signifikant resultat, ekonomibranschen. Den har störst negativ påverkan bland 

alla branscher, men vi kan endast statistiskt säkerställa att ekonomibranschen har 

mindre eget kapital-noter än industribranschen.  

 

Om vi går vidare till modellen med antalet risknoter som beroende variabel finner vi 

inga signifikanta resultat för de två måtten för komplexitet som vi antog skulle finnas i 

hypotesformuleringen. Däremot får tillgångskoefficienten ett signifikant resultat som 

visar ett positivt samband med risknoterna. Dock fann vi inte några signifikanta resultat 

för det andra storleksmåttet omsättning. Skuldsättningsgraden fick ett positivt samband 

på 5 %-nivån. Två branscher fick signifikanta resultat på 10 %-nivån, teknikbranschen 

ett positivt samband och konsumentvarubranschen ett negativt samband. Det är alltså 

statistiskt säkerställt att teknikbranschen har mer risknoter än industribranschen medan 

konsumentvarubranschen har mindre antal risknoter än industribranschen.  

 

Avslutningsvis analyserar vi årsvariablerna för alla tre testen och kan konstatera att 

tillgångsnoterna har signifikans på 1 %-nivån för alla åren. Samtliga år fick ett positivt 

B-värde vilket gör att de statistiskt säkerställt har mer tillgångsnoter än 1965. 

Skuldnoterna fick denna signifikans på 2005 och 2015 som statistiskt säkerställt har fler 

noter än referensåret, samt signifikans på 10 %-nivån för 1975 och 1985 som då har mer 

noter än 1965. För eget kapital-noterna finner vi ingen signifikans för 2005 och 2015, 

däremot för 1985 och 1995 som statistiskt säkerställt har fler eget kapital-noter än 1965 

på 1 %-nivån. Risknoterna får signifikanta resultat för alla år förutom 1975. Dessa är 

signifikanta på 1 %-nivån och visar samtliga ett positivt B-värde och har således mer 

risknoter än 1965.  
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Tabell 16 - Test av nottyperna IR och HR 

 

I tabellen ovan finner vi modellerna där ägarstrukturen testas som förklarande variabel 

till de olika nottyperna och här redovisas endast resultaten för typerna IR- och HR-

noter, då det är dessa typer som tidigare antagits förklaras av ägarstrukturen som vi 

skrev tidigare. Båda dessa tester var signifikanta på 1 %-nivån, hade hög 

förklaringsgrad samt ett bra värde för Durbin-Watson.  

 

Till att börja med får koefficienten för ägarförhållandet inte något signifikant samband i 

något av testen. Resultaten ligger således varken i linje med hypotes 3b eller 3c. ROE 

får ett positivt signifikant samband på 5 %-nivån med IR-noter. Råvaru- och 

konsumenttjänstebranscherna får ett negativt B-värde på 10 %-nivån, likaså 

konsumentvarubranschen fast på 1 %-nivån. Samtliga av dessa har därmed mindre antal 

IR-noter än industribranschen där råvarubranschen har minst koefficient. Tre branscher 

får även statistiskt säkerställda negativa samband med HR-noterna, ekonomi- och 

konsumentvarubranschen på 1 %-nivån och råvarubranschen på 10 %-nivån. 

Referensbranschen i form av industribranschen har således mer HR-noter än dessa 

branscher. Årsvariablerna har endast ett signifikant samband i dessa två modeller, det är 

2015 för HR-noterna som har ett positivt samband på 5 %-nivån. De har således mer 

noter som berör Human Resources jämfört med referensåret 1965. 
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5.1.6 Multipel regressionsanalys för förändringen av en viss nottyp 
Även för hypoteserna som berör de olika nottyperna valde vi att göra ett andra test där 

vi tar med förändringen av de olika noterna samt förändringen av respektive oberoende 

variabel. Likt föregående test behandlas förändringar av alla nottyper förutom IR- och 

HR-noter i tester där förändringarna av storleksmåtten och måtten för komplexiteten 

används som oberoende variabler. Faktorerna bakom förändringen av IR- och HR-

noterna testas i ett test där ägarförändringen är den oberoende variabeln. Denna 

uppdelning av två test görs eftersom det blir ett stort bortfall när ägarförändringen 

används vilket gör att onödigt bortfall för de andra oberoende variablerna förhindras vid 

en separation av ägarförändringen. Likt testet med förändringen av totala noter tas alla 

värden för 1965 bort då förändring inte går att mäta för dessa observationer, därmed 

väljs 2005 som ett nytt referensår av samma anledning som tidigare.  

 

 
Tabell 17 - Test av nottyperna princip, intäkt och kostnads förändring 

 

Ovan redovisas testerna där förändringen av princip-, intäkts- och kostnadsnoter är de 

beroende variablerna. När vi först granskar värdena tagna från modellsummeringen och 

ANOVA-tabellen ser vi samma mönster som för samtliga tidigare tester. En väldigt bra 

signifikansnivå på alla testerna, okej värde för Durbin-Watson och hög förklaringsgrad 

även om den har varit betydligt högre i andra test.  
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Värdena från koefficienttabellerna visar inte lika förväntade resultat som vid testen för 

antalet noter, vilket även korrelationsmatriserna indikerade. Förutom årsvariablerna får 

modellen med principnoter inga signifikanta resultat alls, vi finner alltså inga stöd för 

hypotes 2b i detta test. I modellen med förändringen av intäktsnoter som beroende 

variabel får förändringen av tillgångsvariabeln ett signifikant samband på 10 %-nivån 

som är positivt, en ökning av tillgångarna bidrar till en ökning av intäktsnoterna som 

alltså är i linje med hypotes 1b. Dock fick förändringen av omsättningen inte ett 

signifikant resultat vilket inte är linje med hypotesen. I övrigt finns ett signifikant 

samband för intäktsnoterna om man bortser från årsvariablerna och det är förändringen 

av börsnoteringen som får signifikans på 1 %-nivån. Det betyder att en börsnotering 

leder till att företaget har allt mer intäktsnoter i och med att det rör sig om ett positivt 

samband.  

 

I modellen med kostnadsnoter som beroende variabel finner vi samma positiva samband 

som för intäktsnoterna med signifikans på 1 %. En börsnotering leder alltså även till en 

större ökning av antalet kostnadsnoter. Detta samband var ett av två signifikanta 

samband i kostnadsnotsmodellen om man bortser från årsvariablerna. Det andra 

sambandet är sjukvårdsbranschen som har ett positivt samband på 10 %-nivån, denna 

bransch har därmed i genomsnitt en större ökning av antalet kostnadsnoter än 

industribranschen. Sammantaget finner vi inte förväntade resultat för hypoteserna då 

principnoter inte har något signifikant samband med komplexitetsmåtten och intäkts- 

och kostnadsnoterna inte får något signifikant samband med måtten för storlek.  

 

Som vi redan har konstaterat är det främst årsvariablerna som får signifikanta samband. 

För principnoterna har samtliga år signifikanta resultat på 1 %-nivån där alla är 

negativa. Det betyder att alla dess år har mindre ökning av principnoter än referensåret 

2005. Störst ökning skedde därmed mellan åren 1995 och 2005. För intäktsnoterna är 

samtliga årsvariabler signifikanta fast på olika nivåer, 1975 på 10 %-nivån, 1985 på 5 

%-nivån och 1995 och 2015 på 1 %-nivån. Samtliga år har negativa samband och 

därmed mindre ökning av intäktsnoter än 2005. För kostnadsnoterna har även där alla år 

signifikanta negativa samband, 2015 och 1995 på 1 %-nivån och 1985 och 1975 på 5 

%-nivån. Den största ökningen skedde därmed till referensåret 2005.  
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Tabell 18 - Test av nottyperna tillgång, skuld, eget kapital och risks förändring 

 

I tabellen ovan redovisas testerna där förklaringen bakom förändringen av tillgångs- 

skuld-, eget kapital- och risknoter testades. Bland de här testerna finner vi allt högre 

signifikansvärden på testerna jämfört med tidigare tester. Dock är alla signifikanta på 10 

%-nivån, tre (tillgångs-, skuld- och risknoter) på 5 %-nivån och en (tillgångsnoter) på 1 

%-nivån. Förklaringsgraderna är något mindre för dessa test men får ändå ses som 

relativt höga då de sträcker sig från cirka 20 % till ungefär 30 %. Durbin-Watson-

värdena ser dock bra ut då de alla är nära 2.  

 

Om vi därefter granskar de koefficienter som bör få signifikanta samband för att vara i 

linje med våra hypoteser kan vi konstatera att förändringen av tillgångsvariabeln får ett 

signifikant samband med förändringen av skuldnoterna. Ett positivt samband med en 

signifikans på 1 %-nivån, vilket gör att en ökning i storlek i form av tillgångsvariabeln 

leder till en ökning av antalet skuldnoter. Dock talar avsaknaden av signifikans för 

förändringen av omsättningen emot den hypotesen. Ett annat signifikant resultat som är 

i linje med hypoteserna är den geografiska diversifieringen och dess påverkan på 

risknoter. Det är ett positivt samband på 5 %-nivån, därmed ger en ökad komplexitet 

mätt i geografisk diversifiering en ökning av risknoter. Detta ligger i linje med hypotes 

2c, dock talar det icke-signifikanta sambandet mellan förändringen av dotterbolag och 

förändringen av risknoter emot denna hypotes.  
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Övriga koefficienter som vi finner signifikanta resultat för är flertalet årsvariabler i 

samtliga test, men även förändringen av lönsamhetsmåttet ROA i testet för risknoter. 

Förändringen av ROA hade i detta test ett negativt samband på 5 %-nivån. En ökning av 

ROA leder därmed till en minskning av risknoter. Hypoteserna 1b och 1d där tillgångs- 

respektive eget kapital-noter anses ha ett samband med storleken får således inget stöd i 

dessa tester.   

 

I övrigt är det årsvariablerna som får signifikanta resultat flera gånger om i dessa tester 

som vi redan påpekat. Om vi börjar med testet för tillgångsnoterna får 1985, 1995 och 

2015 ett negativt samband på 1 %-nivån och 1975 ett negativt samband på 5 %-nivån. 

Den största ökningen skedde därmed år 2005. Samma gäller för skuldnoterna med såväl 

signifikansnivåerna, riktningen på sambandet och förhållandet mellan åren där 2005 

hade störst förändring. I testet med förändringen av eget kapital-noterna får alla år ett 

positivt samband på 5 %-nivån utom 1985 som hade en signifikans på 1 %-nivån. Här 

har alltså referensåret 2005 den minsta ökningen av eget kapital-noter. I modellen med 

förändringen av risknoter får tre årsvariabler signifikanta resultat i form av negativa 

samband på 1 %-nivån. Det är 1975, 1995 och 2015 som alltså har en mindre ökning än 

2005.  

 

 
Tabell 19 - Test av nottyperna IR och HRs förändring 
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I tabellen ovan redovisas testerna där ägarstruktur användes som oberoende variabel och 

IR- samt HR-noter var de beroende variablerna. Båda dessa tester med ägarförändringen 

är signifikanta, testet för IR-noter på 10 %-nivån och testet med HR-noter på 1 %-nivån. 

Förklaringskraften är på 22 % och 32,9 % för respektive test, Durbin-Watson-värdet 

ligger inte långt ifrån varandra för de båda testen och får ses som ett bra värde i båda 

fallen.  

 

I testerna där ägarförändringen är den oberoende variabeln, finner vi ett signifikant 

samband som är i linje med hypoteserna. Det är det negativa sambandet mellan 

förändringen av ägarstrukturen och HR-noterna som får signifikans på 10 %-nivån 

vilket är i linje med hypotes 3c. En större ägarkoncentration leder således till en 

minskning av HR-noterna. Hypotes 3b får dock inget signifikant samband där 

ägarstrukturen ansågs ha ett samband med IR-noterna. I testet där HR-noter används 

som beroende variabel fick en bransch i form av sjukvårdsbranschen signifikant 

påverkan på 5 %-nivån som var positiv. Denna bransch har således en större ökning av 

HR-noter jämfört med referensbranschen industri.  

 

Som genomgående i alla tester är det främst årsvariablerna som får signifikanta 

samband. I det första testet där IR-noter återfinns får tre av åren negativa samband som 

är signifikanta, 2015 och 1995 på 1 %-nivån och 1985 på 10 %-nivån. Vi kan statistiskt 

säkerställa att det 2015 fanns en mindre ökning av IR-noterna jämfört med referensåret 

2005 och vi kan även statistiskt säkerställa att det fanns en mindre ökning av IR-noterna 

1995 och 1985 jämfört med 2005. I HR-modellen får tre år signifikanta resultat, även 

här är det ett negativt samband det rör sig. Signifikansnivån är 5 % för 1985, 10 % för 

och 1995 och 1 % för 2015, 1975 var alltså det år som inte fick något signifikant 

samband. Vi kan därmed säga att 2005 hade en större ökning av HR-noter jämfört med 

1985, 1995 och 2015.   
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5.2 Analys av statistiska studie 
De statistiska tester vi utfört gav blandade resultat. Vi delar upp analysen efter de olika 

faktorerna. Först analyseras resultat för företagsstorleken med hypoteserna 1a, 1b, 1c, 

1d, 1e samt 1f. Därefter kommer analysen för hypoteserna 2a, 2b och 2c som testar 

komplexitetens påverkan på noterna. Sist analyseras faktorn ägarstruktur och därmed 

även hypoteserna 3a, 3b och 3c. Avslutningsvis kommer en kort sammanfattning av 

analysen. Nedan har vi sammanställt alla resultat för hypoteserna då det är en del att 

hålla reda på. 

 
Tabell 20 - Hypotesernas utfall 

 

5.2.1 Analys av faktorn företagsstorlek 
Hypoteserna för storleksfaktorn var de som fick flest signifikanta samband. Först var 

det hypotes 1a som antog ett positivt samband mellan storleken och noterna. I det första 

testet där antalet noter testades fick vi förväntade samband på 1 %-nivån. Däremot 

visade testet där förändringen mättes inga signifikanta samband mellan de två 

variablerna. Det betyder att större företag har signifikant fler antal noter, men att en 

ökning i storleken inte signifikant leder till en ökning av antal noter. Det är svårtolkat 

vilket gör att vi med en stor försiktighet anser att storleken på ett företag påverkar 

utvecklingen av noterna. 
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När det kommer till informationen i noterna antogs företagsstorleken ha ett positivt 

samband med noterna som berör tillgångar, skulder, eget kapital, intäkter och kostnader. 

Av dessa var det främst skuldnoterna som fick ett signifikant samband med 

storleksmåtten. I testet där det totala antalet skuldnoter testades med företagsstorleken 

som oberoende variabel var båda storleksmåtten signifikanta på 5 respektive 1 %-nivån. 

I testet av om förändringar av skuldnoter kan förklaras av förändringar i storlek var 

tillgångsvariabeln signifikant på 1 %-nivån. Däremot var inte förändringen av 

omsättningsvariabeln signifikant, men trots det kan vi med viss säkerhet påstå att 

skuldnoterna förklaras av storleken på företaget och därmed acceptera hypotes 1c.  

 

När det kommer till testerna med tillgångsnoterna som beroende variabel var de båda 

storleksmåtten signifikanta på 5 %-nivån i det första testet där antalet mäts, men i testet 

med förändringen får vi inga förväntade signifikanta samband. Det är föga förvånande 

att storleksmåttet tillgångar var signifikant med antalet tillgångsnoter, då det betyder att 

större tillgångar betyder fler tillgångsnoter. Däremot är det mer oväntat att en ökning av 

tillgångar inte leder till en ökning av tillgångsnoter. Detta kan tänkas förklaras av att det 

kan ta ett tag för företagen att uppfatta det ökade behovet av redovisning som 

tillkommer när företaget växer. I det första testet fick även omsättningarna signifikant 

samband vilket tyder på att storleken faktiskt har betydelse för de tillgångsnoter som 

företag redovisar. Däremot får förändringen av omsättningen inga signifikanta resultat 

med förändringen av tillgångsnoter. På grund av att datan inte är entydig kan vi endast 

konstatera att hypotes 1b får visst stöd.  

 

Testerna där eget kapital-noterna användes som beroende variabel visade endast på ett 

förväntat signifikant samband. Det var omsättningsvariabeln som var ett signifikant med 

antalet eget kapital-noter på 5 %-nivån. Detta är inte tillräckligt för att vi ens med en 

stor försiktighet ska kunna acceptera hypotes 1d, därmed anses företagsstorleken inte 

förklara eget kapital-noterna.  
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De tester med intäkts- och kostnadsnoterna som beroende variabler visar på samma 

resultat, nämligen att ett storleksmått i form av tillgångsvariabeln får ett signifikant 

samband med antalet intäkts- respektive kostnadsnoter på 1 %-nivån. Detta homogena 

resultat är i linje med det antagande vi gjorde i teorikapitlet när vi härledde hypoteserna 

1e och 1f, att större intäkter ofta leder till större kostnader. Då omsättningen inte fick 

signifikant samband med antalet av dessa nottyper och inget signifikant samband mellan 

förändringen av storleksmåtten och förändringen av dessa två nottyper, finner vi inte 

tillräckliga resultat för att kunna acceptera hypoteserna.  

 

Det mest oväntade angående resultaten för storleksmåtten var att testerna där 

förändringen mättes fick endast ett signifikant samband som var förväntat utifrån  

hypoteserna. Det gör att vi ställer oss undrande till om det är ett bra mått för att mäta 

förklarande faktorer bakom noterna. Då testerna som mätte antalet noter fann många 

signifikanta samband mellan storleksmåtten och noterna visar det på att ett samband 

mellan dem uppenbarligen finns. Detta anser vi förklaras av den största förändringen av 

storleken skedde fram till 2000-talet, väl på 2000-talet var de flesta företagen i vårt 

urval redan så stora att de inte kunde växa mycket mer och storlekstillväxten därmed 

mattades av. Detta samtidigt som den största ökningen av noterna skedde på 2000-talet 

som vi kan se i de signifikanta sambanden för årsvariablerna. Vi har valt att illustrera 

detta i tabell 15 nedan där medelvärdet för tillgångar samt antal noter sammanställs för 

varje år.  

 
Tabell 21 - Medelvärde för tillgångar och noter för varje år 

 

I tabellen ser vi att noterna ökar drastiskt över tiden ända fram till 2000-talet då noterna 

stabiliseras runt 45 stycken, samtidigt som en minst lika drastisk ökning sker för 

tillgångarna. Det betyder att företag som var stora på 2000-talet får ännu mer noter 

vilket gör att storleksmåtten som är större för observationerna från 2005 och 2015 också 

innebär ett större antal noter. Det gör att de signifikanta resultat för storleksmåtten 

snarare förklaras av att företag var mycket större på 2000-talet då de flesta noter 

tillkom, än att det är storleken i sig som förklarar antalet noter.  
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Denna upptäckt gör att vi finner en ny möjlig förklaring till resultaten i testerna med 

antalet noter. Dock gör det att vi inte kan acceptera våra hypoteser även om vi får vissa 

signifikanta resultat som talar för det, då det är skillnaden mellan åren som ligger 

bakom de signifikanta resultaten snarare än storleken. Det är troligtvis därför 

förändringsvariablerna får signifikanta resultat. Det talar däremot ytterligare för vår 

fallstudie som ska undersöka de externa faktorerna som antas fångas upp av 

årsvariablerna i den statistiska studien.  

 

Något som kan tänkas förklara avsaknaden av förväntade resultat, då de resultat vi får 

som ligger i linje med hypoteserna snarare förklaras av skillnader mellan åren, är att 

storleksmåtten kan anses vara felaktigt valda. Men eftersom tillgångar och omsättning 

är väl använda mått för storleken är det inte särskilt troligt. Istället anser vi att en 

förklaringsvariabel saknas som skulle fånga upp den stora förändringen i noterna som 

berodde främst på årsredovisningslagens tillkomst. Om en dummyvariabel hade tagits 

med som fångat upp de noter som direkt berodde på ÅRL hade problemet troligtvis 

varit löst. En eventuellt ännu bättre lösning hade varit att endast ta med noter som 

kommer från den frivilliga redovisningen då de noter som tillkom på grund av någon 

lag, som därmed ändå inte kan förklaras av någon lag, tas bort i testerna för de interna 

faktorerna. Därmed antar vi att avsaknaden av förväntade resultat har en annan 

förklaring. 

 

För att hitta förklaringen till att vi inte finner att storleken påverkar noterna väljer vi att 

vända oss till de teorier vi hade som utgångspunkt när vi först kom fram till att storleken 

skulle kunna vara en tänkbar faktor till noterna. Det var det funktionalistiska synsättet 

och positive accounting theory och därmed även agentteorin, dessa handlar om 

agentkostnader inom företaget och de funktioner som finns i företaget (Fama & Jensen, 

1983; Littleton, 1933; Watts & Zimmerman, 1986). Dessa antogs variera med företagets 

storlek och även påverka redovisningen och därmed även noterna (Broberg, Tagesson & 

Collin, 2010; Elshandidy, Fraser & Hussaniey, 2013; Karim, Pinsker & Robin, 2013).  
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Storleken i vårt urval begränsas dock av att vi endast tar med företag från Large Cap-

listan och därmed endast har med de allra största företagen. Om vi hade tagit med 

samtliga börsnoterade bolag hade vi mer troligt funnit att storleken påverkade antalet 

noter i större utsträckning. Samtliga företag i Large Cap kan antas ha någorlunda 

liknande agentkostnader och funktioner och att de därmed använder redovisningen 

inklusive notapparaten på samma sätt. Till exempel fann Karim, Pinsker och Robin 

(2013) att företagsledare för större företag är mer benägna att redovisa mer information 

jämfört med mindre företag, i vårt urval finns risken att vi endast har vad dem kallar för 

“större företag” och därmed fångar vi inte den skillnaden som de gör i sin studie. 

Broberg, Tagesson & Collin (2010) som i sin studie fann samband mellan storleken och 

redovisningen använde sig endast av frivillig redovisning, vilket kan förklara varför vi 

inte finner samma samband.  

 

Om vi granskar det samband som Elshandidy, Fraser och Hussainey (2013) finner var 

det att storleken påverkade noter som berörde risker, vilket antogs förklaras av 

komplexitetsmåttet i detta arbete. Därmed kan vi ifrågasätta om vi borde formulerat en 

hypotes där storleken antogs ha ett samband med risknoterna. Dock kan vi i våra tester 

se att endast tillgångsvariabeln fick signifikans med risknoterna i testet där antalet 

risknoter var den beroende variabeln och alltså inte i testet där förändringen av 

risknoterna användes som beroende variabel. Omsättningen fick ingen signifikans med 

risknoterna i något av testerna. Därmed hade vi inte kunnat acceptera den hypotesen 

heller, vilket betyder att vi inte finner samma samband som Elshandidy et al (2013) 

gjorde.  

 

Härledningen av storlekens påverkan på de olika nottyperna tillgång, skuld, eget kapital, 

intäkt och kostnad, skedde via källor som använde tillgångar samt omsättning som 

storleksmått (Belgacem & Omri, 2014; Broberg et al 2010; Saxton, Kuo & Ho, 2012; 

Karim et al, 2013). Det gjorde att stora företag därmed har större balansomslutningar 

och större omsättning, vilket gjorde att vi antog att större företag har därmed mer 

tillgångar, skulder och eget kapital på sina balansomslutningar och mer intäkter i sin 

omsättning vilket även antogs bidra till att de hade mer kostnader också. Det kan dock 

ifrågasättas om det är storleken på de olika posterna som gör att företag behöver 

redovisa mer, utan det kan istället vara posternas art eller om en post har förändrats 

mycket jämfört med föregående år som gör att ett behov av redovisning av posten 
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uppstår. Det kan förklara varför omsättningsvariabeln inte får någon signifikans med 

intäkts- eller kostnadsnoter, samt att tillgångsvariabeln inte får någon signifikans med 

eget kapital-noter och endast ett signifikant resultat med tillgångsnoter.   

 

5.2.2 Analys av faktorn komplexitet 
Företagets komplexitet antogs i våra hypoteser ha ett positivt samband med noterna i 

hypotes 2a, princip-noter i hypotes 2b samt risknoter i 2c. Komplexiteten mättes genom 

två mått i form av antalet dotterbolag och geografisk diversifiering som i sin tur mättes i 

antalet världsdelar som företaget hade verksamhet i. Utfallet för hypoteserna för 

företags komplexitet är lätt att sammanfatta då testerna endast visade ett förväntat 

samband som var signifikant. Det var förändringen av den geografiska diversifieringen 

som fick ett signifikant positivt samband med förändringen av risknoter på 5 %-nivån 

som då låg i linje med hypotes 2c. Det är därmed signifikant säkerställt att en ökning i 

geografisk diversifiering bidrar till en ökning av risknoter. Något som man kan förstå då 

etablering på nya marknader som en ökning av geografisk diversifiering innebär även 

bidrar med ökade risker som företag kan välja att redovisa i noter.  

 

De övriga förväntade sambanden fick alltså inte signifikanta resultat. Det gör att vi inte 

kan anta att komplexiteten är en förklarande variabel till noterna. Däremot kan vi 

spekulera i varför vi inte får de förväntade resultaten. Först kan vi undersöka om samma 

fenomen föreligger här som för företagets storlek, nämligen att förändringen i 

komplexiteten främst skedde under perioder där noterna inte förändrades mycket och att 

det därmed påverkar resultaten i testerna med förändringen. När vi granskar vår data ser 

vi att antalet dotterbolag inte förändras mer under en viss period än någon annan. 

Däremot kan vi se att förändringar i den geografiska diversifieringen var vanligare för 

åren på 1900-talet som vi har med i vårt urval. Vilket även delvis kan tänkas förklara 

den stora ökningen i storleken för företagen under samma period. Detta kan tänkas 

förklara varför hypotes 2a och 2b inte får några signifikanta resultat för testerna med 

förändringen av den geografiska diversifieringen.  

 

Vidare kan vi fundera över hur väl de valda måtten verkligen mäter komplexiteten hos 

ett företag. Även om vi står fast att dessa två mått faktiskt mäter komplexiteten kan vi 

anse att de endast mäter en liten del av den komplexitet ett företag har då det kan tänkas 

finnas så många fler saker som bidrar till ökad komplexitet. Till exempel kan den 

industriella diversifieringen som togs upp i operationaliseringen av 
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komplexitetsvariabeln orsaka ökad komplexitet. Fler tänkbara faktorer bakom ett 

företags komplexitet kan vara antal anställda, VD- samt styrelserotation (hur ofta de 

byter beslutsfattare), ålder på företag och marknadssituation med antal konkurrenter och 

dylikt. Ett mått som tar hänsyn till alla dessa aspekter kan antas fånga komplexiteten 

bättre och kan därmed tänkas få andra resultat i våra tester än den geografiska 

diversifieringen och antalet dotterbolag var för sig. 

 

En annan tänkbar förklaring till de resultat vi får är att hypoteserna helt enkelt är 

felaktiga och att komplexiteten inte alls är en faktor bakom notutvecklingen. Dessa 

hypoteser härledde vi från det funktionalistiska synsättet och positive accounting theory 

precis som för företagets storlek (Littleton, 1933; Watts & Zimmerman, 1986). Frågan 

är därmed om företagets komplexitet verkligen påverkar de agentkostnader som finns i 

företaget och de funktioner som antas föreligga. I härledningen av hypotesen använde vi 

vissa källor som antydde det (Francis, Nanda & Olsson, 2008; Ji, Lu & Qu, 2015). Ji et 

al (2015) menade i sin studie att komplexiteten var en av förklaringen till varför företag 

väljer att redovisa mer information i form av svagheter i den interna kontrollen. Dock är 

det en annan sorts redovisning än den information som redovisas i noter vilket kan 

förklara varför det inte går att överföra det från deras studie till vår. Francis et al (2008) 

menar däremot att komplexiteten är en förklaring till den andel av frivillig redovisning 

som ett företag väljer, vilket är mer överförbart till vårt arbete. Det faktum att vi även 

inkluderade obligatorisk redovisning i den statistiska studien utgör dock en möjlig 

förklaring till varför vi inte finner den förklaringen som Francis et al (2008) anser finns. 

 

I härledningen antog vi att komplexitet föder osäkerhet som i sin tur bidrar till mer 

redovisning av noter (Francis et al, 2008). Komplexitet behöver dock nödvändigtvis inte 

föda osäkerhet samtidigt som osäkerhet kan uppstå utan att någon form av komplexitet 

behöver föreligga, därmed kan dessa företag som upplever osäkerhet använda sig av 

imitation utan att det finns någon bakomliggande komplexitet. Imitationsfaktorn 

kommer undersökas i vår fallstudie vilket gör att vi får avvakta för att se vad resultaten 

från den studien visar innan vi uttalar oss mer om det. Däremot talar resultaten i den 

statistiska studien för att komplexiteten inte påverkar agentkostnaderna och 

funktionerna som finns i ett företag som i sin tur påverkar redovisningen och noter. 

Detta eftersom vi inte fick förväntat resultat i vår studie utifrån hypoteserna som var 

härledda från kopplingen mellan komplexiteten och de båda teorierna. 
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När det kommer till de olika nottyperna som antogs förklaras av komplexiteten (princip 

och risk) fick vi endast ett signifikant resultat. Om ett företag har flera dotterbolag i 

flera världsdelar antogs dessa ha fler lagar och standarder att anpassa sig efter, samtidigt 

som de utsätts för fler olika typer av risker om de finns på fler geografiska marknader 

(Lönnqvist, 2002). Påståendet att mer redovisning av principnoter behövs för ett företag 

med flera dotterbolag i flertalet länder är lite vagt i sig då dessa dotterbolag troligtvis 

redovisar dessa principer i sina egna årsredovisningar. I våra observationer kunde vi 

identifiera att företag högst hade en not som berörde principer från andra länder. Att 

företag som finns på flera geografiska marknader utsätts för fler risker behöver 

nödvändigtvis inte stämma då risken är specifik för enskilda marknader. Risken beror 

därför på vilka marknader företaget väljer att verka snarare än antalet. Därmed är vårt 

mått på geografisk diversifiering i form av världsdelar företag är verksamt i inte en bra 

förklaring till risknoterna.  

 

Sammantaget ifrågasätter vi om ett företag får olika agentkostnader och funktioner på 

grund av antalet dotterbolag och i hur många världsdelar de har verksamhet i. Vi anser 

att geografisk diversifiering kan påverka dessa men inte genom antalet världsdelar utan 

snarare mer specifikt vilka marknader de har verksamhet i.  

 

5.2.3 Analys av faktorn ägarstruktur 
På grund av att det fanns så mycket bortfall i vår data angående ägarstrukturen testades 

ägarstrukturen i form av ägarkoncentrationen bland de tre största ägarna i separata test. 

Dess hypoteser var utformade som så att ägarstrukturen antogs ha ett positivt samband 

med de totala noterna, samt ha ett negativt samband med IR- och HR-noter. Dock fann 

vi endast ett resultat som var i linje med dessa hypoteser, det var sambandet mellan 

ägarförändringen och förändringen av HR-noter. Därav kan vi inte påstå att 

ägarkoncentrationen påverkar noterna eller informationen i dem.  

 

Om vi till en början antar att hypoteserna är korrekt formulerade och att det förväntade 

sambandet mellan ägarstrukturen och noterna faktiskt föreligger, betyder det att de mått 

vi använder för ägarstrukturen inte mäter ägarstrukturen korrekt. Ägarförhållandet bland 

de tre största ägarna var det som mättes, men det kanske är andra aspekter angående 

ägarna som påverkar redovisningen och noterna. Något som kan tänkas påverka är 

vilken typ av ägare det rör sig om, till exempel andelen utländska ägare eller så kallade 
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institutionella ägare. Ägarnas syfte med innehavet kan även vara en viktig aspekt att ta 

hänsyn till.  Är en stor del av ägarna kortsiktiga investerare påverkar de troligtvis 

företaget annorlunda än om den största delen av aktieinnehavet ägs av en familj som 

även grundade företaget. Därav kan vi anta att även om ägarna påverkar företaget, kan 

de påverka på olika sätt och därmed finner vi inga signifikanta resultat. Om vi istället 

skulle fokusera på olika ägare var för sig kanske vi skulle få resultat som visar att 

familjeägda företag har fler HR-noter eller företag med större andel kortsiktiga 

investerare som ägare har fler IR-noter till exempel.  

 

Något som även kan vara värt att tänka på är om den maktfördelningen som vi antog 

föreligga med hjälp av Högfeldt (2005) att större ägare har mer makt verkligen 

stämmer. Möjligtvis är det inte storleken av aktieinnehavet som främst påverkar vilken 

makt ägare har, det kanske är som vi ovan diskuterade att det är ägartypen som påverkar 

vilken makt ägarna har. Även om antagandet om att större ägare har mer makt stämmer 

kan olika ägartyper utnyttja denna makt olika mycket och därmed är det otillräckligt att 

endast mäta ägarförhållandet utan att ta hänsyn till ägartyperna.  

 

De problem som vi fann för storleksförändringen är även värt att granska för 

ägarförändringen, nämligen om förändringen av den oberoende variabeln sker främst 

under andra perioder än förändringen av noterna. Den största förändringen av noterna 

skedde på 2000-talet och vi ska därmed granska vår data om den största förändringen av 

ägarna skedde tidigare än så. När vi gör detta finner vi inte att ägarförändringen främst 

sker under vissa perioder och därmed bör inte samma problem föreligga för 

ägarförändringen som det gjorde för storleksförändringen. Något som vi märker när vi 

granskar datan är att det stora bortfallet som finns för ägarstrukturen främst sker för 

tidigare år, vilket även också kan tänkas påverka resultatet. Skulle vi haft fullständig 

data för ägarförhållandet finns en chans att vi hade fått annorlunda resultat.  

 

En av teorierna som användes i härledningen av ägarstrukturen var positive accounting 

theory (Watts & Zimmerman, 1986) och därmed agentteorin (Fama & Jensen, 1983) 

som handlar om så kallade agentförhållanden och agentkostnader. I teorin tog vi upp att 

det vanligaste agentförhållandet som behandlas i agentteorin är det mellan ledningen 

och just ägarna och att dessa påverkar de beslut som fattas i företaget. Därmed bör 

ägarna påverka de beslut som tas i företaget och därmed även redovisningen och 
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notapparaten. Det gör att vi anser att det är möjligt att andra aspekter spelar roll också. 

Dock ska det nämnas att shareholder value-synen som ägarfaktorn delvis härleddes från 

är dominerande i USA men inte lika framträdande i Sverige, vilket gör att vi kan anta att 

ägarfaktorn troligtvis skulle få ett mer övertygande resultat som tyder på att det är en 

förklarande faktor bakom noterna med ett urval från USA som har mer fokus på ägarnas 

intressen.  

 

Den andra teorin vi härledde detta samband från var det funktionalistiska synsättet 

(Littleton, 1933) som handlar om vilka funktioner som finns i företaget, exempelvis 

vilken funktion redovisningen har. Vi står fast vid att ägarna kan påverka den syn som 

företaget har på funktioner av olika aspekter såsom redovisningen. Vi ställer oss 

däremot mer tveksamma till att vi mäter rätt del av ägaraspekten som vi skrev tidigare.  

 

De empiriska studierna vi använde när vi härledde ägarfaktorn var Brammer och 

Pavelin (2006) och Cullen och Christopher (2002). En skillnad mellan vår studie och 

Brammer och Pavelins (2006) studie är att de endast använde den frivilliga 

redovisningen, vilket kan vara en förklaring till varför de får signifikanta resultat på att 

ägarstrukturen påverkar redovisningen medan vi inte får det. Cullen och Christopher 

(2002) fann också signifikanta resultat mellan ägarstrukturen och redovisningen, dock 

var det redovisning av styrningsinformation de undersökte vilket är en skillnad 

gentemot vår studie vilket därmed även kan vara en tänkbar förklaring till varför vi får 

olika resultat. Dock skriver dem även att tidigare forskning har funnit blandade resultat 

när det kommer till ägarstrukturens påverkan på redovisningen. Detta är något som 

bekräftas ytterligare då vi får skilda resultat gentemot den forskning som vi har utgått 

ifrån när vi härledde ägarfaktorn.  

 

Vid härledningen av hypotes 3b och 3c där ägarstrukturen antogs ha ett samband med 

nottyperna IR och HR använde vi Högfeldt (2005) och Lazonick och O’Sullivan (2000) 

som referenser. Högfeldt (2005) menar att stora aktieägare har haft stor makt och 

inflytande i de svenska företagen genom tiderna, detta gjorde att vi antog att de inte var 

i ett lika stort behov av redovisad information som mindre aktieägare. Följaktligen 

antog vi att ett företag med mindre ägare som därmed är i ett större behov av redovisad 

information som riktar sig till aktieägarna även redovisar mer av denna information som 

vi valde att benämna IR-noter. Via Lazonick och O’Sullivan (2000) identifierade vi en 
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intressekonflikt mellan aktieägare och anställda vilket gjorde att företag med större 

ägare som då har mer makt i högre grad väljer att inte redovisa information som berör 

de anställda, det vi väljer att benämna HR-noter. Företag med hög ägarkoncentration 

antogs därmed ha mindre IR- och HR-noter. Dock har vi redan konstaterat att även om 

dessa större ägare innehar en större makt använder olika ägare denna makten i olika hög 

utsträckning vilket betyder att vi även bör ha tagit typen av aktieägare som finns i 

företagen i beaktning.  

 

5.2.4 Sammanfattning av analys av statistisk studie 
Efter att ha analyserat de kvantitativa testerna konstaterar vi att vi inte finner tillräckligt 

många förväntade resultat för att vi ska acceptera våra hypoteser. Flertalet av de resultat 

som faktiskt låg i linje med våra hypoteser kommer vi efter vår analys fram till troligtvis 

förklaras av andra saker än det som hypoteserna antar. De variabler som utan tvekan får 

allra flest signifikanta resultat är årsvariablerna för samtliga test. Det faktum att de båda 

måtten för storleken får så olika resultat i våra tester lämnar oss undrande om de 

verkligen mäter samma sak. I förra kapitlet konstaterade vi att de hade hög korrelation 

med varandra och att det därmed borde testas i olika test, något som skulle tala för att de 

skulle visa på liknande resultat. Utfallet blev snarare motsatsen då de flertalet gånger 

fick olika resultat.  

 

Rent generellt menar vi att det finns stor sannolikhet att vi hade fått mer signifikanta 

resultat som hade varit i linje med hypoteserna om vi endast använt oss av frivillig 

redovisning som den beroende variabeln. En aspekt som vi inte tagit upp tidigare i 

denna analys men som kan vara en tänkbar förklaring till varför vi inte får de resultat 

som den teori och den tidigare forskningen tyder på är att vi undersöker en del av 

redovisningen som tidigare forskning inte gör. Det är möjligt att noter inte förklaras av 

samma faktorer som övriga delar av redovisningen, en aspekt som vi även måste 

förhålla oss till. Tidigare i arbetet har vi konstaterat att de externa faktorerna som vi 

senare ska undersöka i fallstudien fångas upp av årsvariablerna. Det talar för att dessa 

externa faktorer är förklaringen till noternas utveckling. I den statistiska studien kunde 

vi även identifiera att den största förändringen i noter skedde mellan 1995 och 2005. 

Detta kan tänkas förklaras av implementeringen av årsredovisningslagen och IFRS-

regelverket. Med detta i åtanke inleder vi vår fallstudie för att kunna se om de externa 

faktorerna kan förklara notutvecklingen och i så fall i vilken utsträckning, inte minst 

den stora förändringen som skedde fram till 2005.   
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6 Empiri - Kvalitativ 
Utifrån de resultat vi får och den analys vi gör från den kvantitativa studien kommer vi 

här behandla fallstudien utifrån det tillvägagångssätt som beskrevs i kapitlet om 

empirisk metod. Fallstudien kommer därefter analyseras för att granska våra externa 

faktorer, samtidigt kommer vi undersöka möjligheten att ta fram någon ny faktor. 

 

6.1 Fallstudien 
Fallstudiens fokus ligger på två företag som valts utifrån de i fjärde kapitlet nämnda 

kriterierna. Tio årsredovisningar för respektive företag ligger till grund för observerade 

noter som de externa faktorerna identifieras i. Lagstiftning är en extern faktor som ter 

sig självklar varför det är den första faktorn vi delar upp noterna i. I lagstiftningen 

identifieras även faktorn politiska projekt då den enligt oss särskiljer sig från övriga 

lagstiftningsnoter som syftar till att ge en rättvisande bild av företaget. Samhällets 

värderingar kommer identifieras genom att noterna jämförs med samhällsdebatter för 

den gällande perioden. Imitation som extern faktor kommer å sin sida identifieras 

genom att låta det ena företaget agera möjlig förebild för det andra. De noter som inte 

kvalar in under lagstiftning, politiska projekt, samhällsvärderingar eller imitation ämnar 

vi identifiera nya faktorer för. Noterna i fråga kommer utgöras av frivillig redovisning 

varför uppgiften blir att identifiera den intressent som respektive not riktar sig till. För 

att kunna göra detta på ett konsekvent sätt kommer ett antal kriterier för respektive ny 

faktor sättas upp som kommer ligga till grund för indelningen.  

 

En del noter kommer kvala in i mer än en faktor varför antalet noter som förklaras av 

samtliga faktorer kommer överstiga det faktiska antalet noter i årsredovisningarna som 

ligger till grund för fallstudien. 

 

6.1.1 Noternas intåg i den svenska lagstiftningen 
Årsredovisningarnas utformning och innehåll regleras mycket av lagstiftningen som 

sätter en minimumnivå för vad som måste inkluderas i årsredovisningen. Detta 

reglerades länge i aktiebolagslagen vars första upplaga kom redan år 1848. Dock är 

noter ett relativt nytt begrepp som först användes inom lagens värld i ett betänkande av 

aktiebolagsutredningen (1971). I lagförslaget beskrivs noter som en teknisk nyhet. De 

skriver att det krävs vissa tilläggsupplysningar till balans- och resultaträkningarna, men 

att det inte finns någon direkt koppling mellan dessa upplysningar och de poster som de 



  
 

82 

avser, vilket gör att läsaren lätt kan förbise dessa upplysningar. De ser noterna som en 

möjlig lösning på detta problem, en teknik som används i större ekonomier såsom USA 

och Storbritannien, men de skriver även att dessa har används i Sverige på senare år. 

Uppgifter ska således lämnas i noter med en tydlig hänvisning till de poster de hänför 

sig till, om inte dessa uppgifter kan lämnas direkt i balans- eller resultaträkningen. De 

förtydligar även att det är fritt för varje bolag att lämna ytterligare uppgifter som inte 

krävs av lagen i dessa noter.  

 

Aktiebolagsutredningen tar därefter upp exempel på olika uppgifter som dessa noter ska 

bestå av, där vissa av dessa även kan tas upp i balans- eller resultaträkningen istället för 

i en not. Exempel på dessa kompletterande uppgifter till balans- och resultaträkningen 

är oredovisade pensionsskulder och det egna kapitalets förändring under räkenskapsåret. 

Den andra typen av uppgifter som ska lämnas i noter benämns särskilda upplysningar 

som oftast kräver en beskrivning i form av en text, vilket gör att noter lämpar sig väl för 

dessa upplysningar. Dessa kan bestå omsättningstillgångars värdering och uppskrivning 

av anläggningstillgångar för att nämna några exempel. (Aktiebolagsutredningen, 1971) 

 

Aktiebolagsutredningen (1971) skriver vidare att rådande praxis har legat som grund för 

lagförslaget samt att de större aktiebolagen under 1960-talet tog med allt mer 

information i sina årsredovisningar. De motiverar även lagstiftningen av noter med att 

det möjliggör att balans- och resultaträkningarna förblir överskådliga då inte allt för 

mycket information “pressas in” i posterna. Ytterligare en anledning bakom noterna är 

det som nämndes tidigare, nämligen att minska risken för läsaren att förbise uppgifter 

som lämnas i noten. Det var även under denna tid som noterna växte fram som praxis 

och därför finns det även med bestämmelser om noter i lagförslaget som blev lag fyra år 

senare 1975, vilket gör att de noter som uppkom tidigare än 1975 inte kan ha haft 

lagstiftning som faktor. 
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Tabell 22 - Lagstiftning 1975 angående noter 

 

Noter som fanns med i denna lag var exempelvis aktieinnehav i andra bolag, 

anläggningstillgångar och förändringar i eget kapital. Anläggningstillgångar innefattar 

flera bestämmelser som berör dessa, även avskrivningar. Lagstiftning om 

omsättningstillgångar berör noter om varulager, fordringar, likvida medel med mera. 

Nummer 11 som vi har benämnt poster som är av större vikt berör värderingar av 

omsättningstillgångar och skulder samt avskrivningar på anläggningstillgångar som är 

av betydande storlek. Ingen av noterna som återfinns i lagen 1975 kan kategoriseras 

som politiskt projekt då inget direkt initiativ från politiker att lösa ett samhällsproblem 

har identifierats, därmed har samtliga av antagits förklaras av endast faktorn 

lagstiftning.  

 

6.1.2 Noternas utveckling i lagstiftningen  
Efter noternas tillkomst till den svenska lagen har bestämmelserna om dessa genomgått 

vissa förändringar, större som mindre. Ett exempel på en mindre sådan finns i 

delbetänkandet från 1992 då en anpassning av den svenska lagen skulle göras till 

Europeiska Gemenskapernas (nuvarande EU) direktiv. Denna anpassning bidrog till att 

en not skulle lämnas om utdelning skett till aktieägarna när nettotillgångarna understiger 

det tecknade kapitalet, vilket var den enda ändringen som noterna fick genomgå i denna 

EG-anpassningen. En betydligt större förändring skedde några år senare, närmare 

bestämt 1996 då årsredovisningslagen (ÅRL) tillkom, något som Lönnqvist (2002) 

skriver om. Även Kylebäck och Brännström (1998) skriver om ÅRL och de menar att 

en av de största förändringarna i ÅRL var att antalet noter ökade.  
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Tabell 23 - Noter i ÅRL 

 

Lönnqvist (2002) kommenterar de nya noterna och skriver att flertalet infördes för att 

underlätta för olika intressenter på något sätt. Uppgifter om anläggningstillgångar tas till 

exempel med i noter för att läsaren ska kunna få en mer rättvisande bild genom att 

kunna uppskatta bolagets dolda reserver. Nettoomsättningens fördelning ska redovisas 

för att läsaren ska kunna avgöra företaget har verksamheter i rörelsegrenar eller 

geografiska marknader som är mer riskfyllda. Redovisning av internförsäljning mellan 

koncernföretag tas med för att utomstående ska kunna göra prognoser om 

försäljningsutveckling. Uppgifter om moder-, dotter- samt intressebolag tas med för att 

läsare bättre ska kunna bedöma företagets soliditet och resultat. Flera intressenter kan 

tänkas vilja bedöma företagets likviditetssituation, därför är kortfristiga och långfristiga 

balansposter med i noterna. Långivare kan även vilja ha information om ställda panter 

vilket motiverar varför de redovisas i noter. Dessa är bara några exempel på noter som 

Lönnqvist (2002) anser har uppkommit på grund av att olika intressenterna beaktats. 
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Lönnqvist (2002) skriver att likt annan lagstiftning inom redovisningsområdet fungerar 

årsredovisningslagen som ramlagstiftning då den ofta hänvisar till rättvisande bild och 

god redovisningssed. Det betyder att företag måste följa allmänna råd eller 

rekommendationer från normgivande organ såsom bokföringsnämnden (BFN), 

föreningen auktoriserade revisorer (FAR) och redovisningsrådet (RR) som numera är 

nerlagt. Törnqvist, Lumsden och Marton (2000) skriver i sin artikel att BFN ger ut 

rekommendationer och uttalanden som komplement till rådande lagstiftning men att 

dessa rekommendationer avtagit under 90-talet. Kylebäck och Brännström (1998) går 

igenom ett antal noter som regleras via uttalanden från normgivande organ.  

 

 
Tabell 24 - Noter som reglerats via normgivande organ 

 

I tabell 24 har vi sammanställt alla noter som har behandlats via rekommendationer från 

de olika normgivande organen vilket därmed även är en del av lagstiftningen vilket i sin 

tur betyder att vi anser att dessa noter förklaras av lagstiftningsfaktorn. Forsknings- och 

utvecklingskostnader är en not som inte regleras direkt i någon lag utan endast via 

bokföringsnämndens rekommendation R1 “Redovisning av forsknings- och 

utvecklingskostnader” som började gälla från och med 1988. 

 

Även FAR har rekommendationer och vägledning angående redovisning och därmed 

även noter. I deras vägledning avsnitt 4 punkt 14 behandlas bokslutsdispositioner som 

ska redovisas i noter. Törnqvist, Lumsden och Marton (2000) skriver att den vägledning 

kom samtidigt som årsredovisningslagen 1996, vilket gör att alla noter som rör 

bokslutsdispositioner efter det anses förklaras av lagstiftningsfaktorn. Detta eftersom de 

behandlas av rekommendationer som är en del av lagstiftningen.  
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1995 gav redovisningsrådet ut en rekommendation om leasing (RR 6) där tillämpningen 

började för företagen 1997. Enligt RR var syftet bakom denna rekommendation tudelad, 

dels att ge läsarna till årsredovisningarna bättre information men även att 

sammankoppla svensk och internationell praxis. Dessa två syften med bestämmelserna 

om leasingåtaganden kan inte anses förklaras av politiska projekt och därför antas den 

förklaras endast av lagstiftning.  

 

Redovisningsrådet gav ut en rekommendation (RR 18) om att företag ska redovisa 

resultat per aktie med tillämpning för företagen från och med 2001. I denna skriver de 

att syftet är att förbättra möjligheterna till jämförelser mellan företag. Detta uppfyller 

inte kriterierna för politiska projekt och därmed antas endast lagstiftning i form av 

rekommendationer förklara denna not.  

 

I RR 23 om närstående relationer skriver redovisningsrådet att vetskap om närstående 

relationer för läsare av årsredovisningar bidrar till att dessa kan bilda sig en uppfattning 

om effekter som dessa relationer kan ha. Även denna not anser vi förklaras av 

lagstiftning i och med att den regleras av en rekommendation från redovisningsrådet. I 

ett utlåtande från redovisningsrådet (RR 26) anser de att företag ska redovisa större 

händelser efter balansdagen, exempelvis bekräfta ett förhållande som förelåg vid 

balansdagen eller att vissa förhållanden har uppstått efter balansdagen. Detta är något 

som ofta redovisas i noter. Denna rekommendation ska företag tillämpa från och med 

2003. Även denna not kommer endast anses förklaras av lagstiftningsfaktorn då den 

rimligen inte kan anses förklaras av politiska projekt eftersom inget samhällsproblem 

eller något aktivt initiativ från politiker kan identifieras.  

 

RR 28 handlar om statliga stöd och att företag ska redovisa dessa om särskilda kriterier 

föreligger. Detta skriver redovisningsrådet i sin rekommendation är för att underlätta 

jämförelser, dels med företagets tidigare år men även med andra företag. Även denna 

not anses förklaras endast av lagstiftningsfaktorn på grund av sin koppling till 

rättvisande bild i kombination med RR 28. 
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Tabell 25 - Utveckling av noter i ÅRL 

  

ÅRL har genomgått en del förändringar sedan dess inkomst i lagen, dessa har vi 

sammanställt i tabell 25. Kylebäck och Brännström (1998) skriver noter om 

revisionsarvode som en utökning av ÅRL som började gälla från och med 1999. Detta 

för att kunna förbättra uppfattningen om revisorers oberoende ställning och därmed 

också förstärka allmänhetens förtroende för den lagstadgade revisionen (Kylebäck & 

Brännström, 1998). På samma sätt som den obligatoriska redovisningen av 

sjukfrånvaron i noter ansågs vara ett politiskt drag för att minska på sjukfrånvaron kan 

detta ses som ett politiskt projekt då ett samhällsproblem har identifierats i form av att 

revisorers oberoende ställning har betvivlats. En lösning på detta problem från 

politikerna var att lagstadga redovisning i not angående revisorers ersättning, som då 

gör att denna not tillkomst anses förklaras av politiska projekt. Självfallet antas denna 

not även anses förklaras av lagstiftning då den regleras i ÅRL. 

 

Proposition 1998/99:130 från regeringen resulterade år 2000 bland annat i 

lagbestämmelser om redovisning av goodwill samt en redovisning i not om det skett 

avsteg från den uppställningsform som finns i lagen. I propositionen finner vi inget 

direkt syfte till varför dessa två bestämmelser kom till, men vi finner på flera ställen att 

de nämner att syftet med lagförslaget är att underlätta för läsaren av årsredovisningen 

och därmed antar vi att det är syftet även för de två nämnda bestämmelserna. Detta är 

inget samhällsproblem och vilket gör att dessa två noter antas förklaras av endast 

lagstiftningsfaktorn.  
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2003 blev det obligatoriskt för företag att redovisa sin sjukfrånvaro i noter, något som 

Englund (2003) skriver mycket om. Som vi redan har påpekat i denna text skriver 

Englund (2003) att detta var en åtgärd från regeringen i syfte att få företag att arbeta i 

större utsträckning för att minska sjukfrånvaron bland sina anställda. Detta då 

intressenter kan välja att avstå från att göra affärer med företaget om de anser att 

företaget har alltför stor sjukfrånvaro och att det därmed ses som ett “dåligt företag” 

som inte bör gynnas. Det gör att alla sjukfrånvaro-noter eller noter där sjukfrånvaron 

tillhör innehållet som redovisas anses förklaras av politiska projekt, men kopplas även 

till lagstiftningsfaktorn. I propositionen 2009/10:235 som började gälla från och med 

2011 kan vi dock läsa att kravet på att redovisa sjukfrånvaron i noter tas bort. 

 

Finansiella instrument blev från och med 2004 obligatoriska att redovisa. I den 

bakomliggande propositionen finner vi att anledningen var att öka konvergensen mellan 

svensk och internationell lagstiftning (Prop. 2002/03:121). Det gör att den enda 

förklaringen för denna not är lagstiftning när det kommer till våra framtagna faktorer.  

 

Propositionen 2008/09:71 behandlar ett lagförslag som mynnade ut i att ekonomiska 

arrangemang blev obligatoriska att redovisa i noter om de inte tas med i 

balansräkningen. Det rör sig om ekonomiska arrangemang som är betydande för 

bedömningen av företagets ekonomiska ställning, alltså redovisas dessa för att ge 

läsaren en mer komplett bild av företaget. Hela lagförslaget går ut på att anpassa svensk 

lagstiftning efter EG-direktiv, därmed anses en anledning även vara att tillämpa 

internationell lagstiftning i Sverige. Även transaktioner med närstående blev 

obligatoriskt att redovisa som följd av propositionen. Anledningarna anses vara 

desamma i propositionen som för de ekonomiska arrangemangen, vilket gör att båda 

dessa noter antas förklaras av lagstiftningsfaktorn. (Prop. 2008/09:71) 

 

 
Tabell 26 - Noter som reglerats via IFRS-implementeringen 
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Sandquist och Sidorsson (2006) behandlar IFRS-implementeringen som skedde 2005 

och skriver att företag var tvungna att ha fler noter med mer information i. Kravet på 

fler noter var inget vi märkte av då Volvo endast ökade med en not från 2003 till 2009 

medan SKF till och med minskade antalet noter med 8 under samma period. Däremot 

kan det ha varit en markant skillnad i mängden information i noterna, men eftersom vi 

endast lägger fokus på antalet noter samt vilken typ av redovisningsinformation som 

finns i noterna är det något som ligger utanför denna studien. Vi har dock funnit två 

noter, de viktigaste källorna till osäkerhet och kassaflöde, som tillkom genom IAS 1. 

Därmed anses även dessa två noter förklaras av lagstiftningsfaktorn. 

 

6.1.3 Noter i den frivilliga redovisningen - Imitationsfaktorn 
Noter som inte kan förklaras av lagstiftningsfaktorn ses som frivillig redovisning då det 

inte finns något krav på att företagen ska inkludera dessa i sin redovisning. Efter att ha 

behandlat noter som faller under lagstiftningsfaktorn är nästa steg att identifiera de som 

härstammar från imitation. I och med att imitation handlar om att andra företag 

efterliknar det branschledande företaget, är det endast SKF:s noter detta rör sig om.  

 

 
Tabell 27 - Noter som förklaras av imitationsfaktorn 

 

Först och främst kan vi konstatera att vid första observationen från 1965 hade Volvo 15 

noter till skillnad från SKF som helt saknade noter. I nästa observation 1970 har även 

SKF noter och detta kan ses som en imitation att SKF valde att införa noter på grund av 

att det branschledande företaget i form av Volvo använde sig av noter. De specifika 

noter som SKF har med år 1970 och som Volvo hade med redan 1965 är kortfristiga 

fordringar, varulager, anläggningar, pensionsavsättningar och aktiekapital. Dessa skulle 
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kunna tolkas som imitation från SKF:s sida och vi därmed anser att dessa möjligen 

skulle kunna förklaras av imitationsfaktorn. Något som ska tilläggas är att flera av dessa 

noter som kopplas till imitationsfaktorn senare år lagstiftas och därmed anses förklaras 

av lagstiftningsfaktorn för senare år. 

 

Även för 1976 finner vi ett antal noter som vi anser skulle kunna förklaras av 

imitationsfaktorn då Volvo har haft dessa noter tidigare än 1976. Dessa utgörs av 

valutakurser, långfristiga lån och kortfristiga lån. I SKF:s årsredovisning från 1981 

finner vi två risknoter som vi anses förklaras av imitationsfaktorn, nämligen ställda 

panter och ansvarsförbindelser. Då Volvo hade med dem i noter tidigare än 1981 antas 

imitation vara grunden till att SKF valde att införa dem. För 1989 finner vi två noter 

som anses förklaras av imitationsfaktorn efter våra kriterier och dessa är 

bokslutsdispositioner och finansiella intäkter och kostnader. 

 

6.1.4 Noter i den frivilliga redovisningen - samhällets värderingar  
Nästa steg är att undersöka övriga noter som utgör frivillig redovisning för att se om 

dessa kan förklaras av antingen samhällets värderingar eller politiska projekt. Först 

utreder vi om dessa noter kan förklaras av samhällets värderingar och för att kunna 

identifiera dessa värderingar som det svenska samhället har haft från 60-talet och framåt 

tar vi hjälp av Högfeldt (2005) som går igenom svensk ekonomis historia.  

 

 
Tabell 28 - Noter som förklaras av samhällets värderingar 

 

Högfeldt (2005) skriver om flera händelser på 70-talet som skedde för att förbättra de 

anställdas situation, exempelvis att fackförbunden SAP och LO aktivt arbetade för att 

uppnå detta. Dessutom infördes lagen om anställningsskydd (LAS) 1974 och två år 

senare kom ett radikalt förslag från politiskt håll om att införa “sociala företag” där de 

anställda skulle äga företaget. Detta visar på att anställdas förhållanden var något som 

det lades ner mycket kraft på då samhället såg det som en fråga av magnitud. Det gör att 

noter om anställda och deras löner som först identifierades i våra observationer 1976 
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anses förklaras av samhällets värderingar. Vi finner det rimligt att företag valde att 

redovisa dem i noter på grund av det uppenbarligen värderades av samhället vid denna 

tidpunkt. Kriterierna för samhällets värderingar är uppfyllda då vi har identifierat 

samhällets värderingar som företag sedan frivilligt valt att redovisa i noter.  

 

Även om fokuset på arbetskraften nådde sin topp på 70-talet skriver Högfeldt (2005) att 

Sverige i stort sett alltid haft stort fokus på de anställdas villkor, inte minst på grund av 

socialdemokraternas historiska dominans över svensk politik. Det gör att även de noter 

om pensioner som vi hittar i vår fallstudie för åren 1964 och 1969 går att förklaras av 

samhällets värderingar-faktorn. Noter om anställda och deras löner samt om pensioner 

som här antas förklaras av faktorn samhällets värderingar anses för senare åren förklaras 

av lagstiftningsfaktorn. 1988 hade Volvo en not om resultatbonus till anställda, eftersom 

det svenska samhället länge har ansetts bryr sig om de anställda kommer även denna not 

antas förklaras av faktorn samhällets värderingar.  

 

Lönnqvist (2002) kommenterar vissa av de noter som finns med i ÅRL. Löner, 

ersättningar och pensioner till beslutsfattare skriver han inte har någon större ekonomisk 

betydelse utan är snarare med för att det har varit heta debatter hos allmänheten 

angående chefers höga ersättningar. Utifrån Lönnqvists (2002) kommentar finner vi 

ytterligare bevis som tyder på att vi kan koppla dessa noter till samhällets värderingar. 

Hade samhället inte debatterat om detta hade det med högst sannolikhet inte blivit 

någon not. 

 

6.1.5 Noter i den frivilliga redovisningen - politiska projekt 
Som tidigare nämnts förklaras en del av de lagstiftade noterna även av politiska projekt, 

men som vi konstaterade redan i den empiriska metoden kan politiska projekt även 

indirekt förklara noter i den frivilliga redovisningen. Detta eftersom de åtgärder från 

politiker gör för att lösa ett identifierat samhällsproblem inte nödvändigtvis behöver 

betyda att lagstiftning sker som resulterar i att en ny not blir obligatorisk. Politiker kan 

även vidta åtgärder genom att lagstifta om något som inte ställer krav på redovisning i 

not, men att företag efter denna lagstiftningen själva väljer att redovisa detta i not. För 

att kunna identifiera dessa politiska ambitioner använder vi oss även här av Högfeldt 

(2005) då han skriver om svensk ekonomisk historia ur ett politiskt perspektiv. 
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Tabell 29 - Noter som förklaras av politiska projekt 

 

Ovan konstaterade vi utifrån Högfeldts (2005) artikel att de anställdas förhållande 

uppfattades som ett problem i samhället. Detta är något som kan kopplas till noterna om 

arbetsmiljöfonder som infördes i lagen 1975 efter propositionen 1974:125 som 

beskriver dessa fonder som avsättningar som endast får användas till investeringar som 

på något sätt förbättrar arbetsmiljön för de anställda. Det finns inga bestämmelser om 

att redovisa dessa specifikt i en not, men själva lagen om arbetsmiljöfonder kan ses som 

ett politiskt projekt då det ansågs vara en lösning på det problem som antogs föreligga 

under 70-talet med de anställdas situation. Därmed kan företagets val att redovisa det i 

not indirekt förklaras av politiska projekt.  

 

På liknande sätt lagstiftades samma år så kallade investeringsfonder som skulle 

användas för avsättningar ämnade att skydda mot konjunktursvängningar. I proposition 

1974:177 finner vi att förklaringen bakom lagen är att detta var en åtgärd mot den 

vinstutveckling som hade identifierats. Vinstutvecklingen sågs alltså som ett problem 

som behövde åtgärdas och kan därmed ses som ett politiskt projekt efter våra kriterier. 

Därmed identifierade politiker ett problem med vinstutvecklingen och vidtog även 

åtgärder för att lösa detta problem, vilket senare resulterade i att företag valde att 

redovisa detta i noter vilket gör att dessa noter antas förklaras av politiska projekt. I 

propositionen för investeringsfonden finner vi att det tidigare fanns en lag som 

behandlade investeringsfonder, vilket gör att investeringsfond-noter tidigare än 1975 

även kan förklaras av politiska projekt. Båda dessa lagar om de olika fonderna 

upphävdes 1991. 
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6.1.6 Noter vars förklaring vi inte finner i nuvarande faktorer 
En relativt stor mängd noter, närmare bestämt 85 olika ”not-titlar” mellan åren 1965-

2003 finner vi ingen förklaring för i faktorerna lagstiftning, politiska projekt, samhällets 

värderingar eller imitation. För de tidigaste åren i det utvalda intervallet rör det sig om 

en majoritet av företagens redovisade noter med undantag för de som vi ämnar förklara 

via politiska projekt- och samhällets värderingar-faktorerna. Av faktorerna vi redovisat i 

tidigare delar är lagstiftning med klar majoritet den som påverkat flest noter. Att de 

första lagstadgade kraven kom först 1975 och då i relativt liten omfattning för att göra 

stor inverkan först från ÅRL 1996:s införande och framåt skänker ljus över varför så 

många av de tidigare åren saknar förklaring i de faktorer som lyfts i tidigare delar av 

fallstudien. För de senare åren (se nedanstående sammanfattande tabell samt appendix 6 

för en fullständig och uttömmande tabell över noter som saknar förklaring i upptagna 

faktorer) är det ett fåtal som inte förklaras av nuvarande faktorer. 

 

 
Tabell 30 - Noter som hittills inte kan kopplas till någon faktor 

 

Vi finner det dock varken rimligt eller logiskt att företagen i vår fallstudie inte haft en 

specifik motivation bakom sin frivilliga redovisning av informationen via noter även 

under de år som det inte fanns något tvingande krav. Förutom arbetskraften som vi ovan 

har fokuserat en del på i Högfeldts (2005) artikel skriver han att kapitalet är en stark 

kraft som har format den svenska ekonomin och företagen. Kapital får företagen av 

antingen långivare eller aktieägare, två parter som enligt Högfeldt (2015) haft stort 

inflytande i Sverige. Dessa parter är intressenter till företaget och därmed kan vi koppla 

dem till Lönnqvists (2002) kommentarer om vissa noter som fanns med i ÅRL på grund 

av företagets intressenter. Flera av dessa noter fanns med i företags årsredovisningar 
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tidigare än de lagstadgades i ÅRL eller någon annan lag och finns med i tabellen ovan 

över “oförklarade” noter. Förklaringen till detta anser vi är att företag insåg det värde 

som en mer rättvisande bild som information i noterna bidrog till innebar för aktieägare 

och långivare vilket i sig underlättade chanserna att locka kapital. Vid en lite närmare 

studie av ovanstående sammanfattande tabell över hittills ”oförklarade” noter och 

framförallt den specificerade i appendix 6 står det klart att en stor mängd av noterna 

tycks rikta sig till kapitalmarknaden i form av investerare och i viss mån även långivare, 

exempelvis noterna utdelning på aktier och finansiella risker. 

  

6.1.7 Aktieägares och långivares intresse av redovisningsinformation 
Smith (2006) menar att den externa redovisningens syfte är att förmedla information om 

företagets ställning till olika användare och då främst användare utanför företaget. Av 

dessa användare har ägarna en särställning i och med att deras ersättning utgör en 

residual snarare än att vara kontraktsbunden. I realiteten innebär detta att ägarna får det 

som blir över efter att övriga intressenter fått sitt. Av denna anledning har man som 

ägare ett särskilt intresse av storleken på denna residual vilket man får information om 

via företagets externa redovisning. (Smith, 2006) 

  

Enligt Smith (2006) kan aktieägarna använda sig av externredovisningen för framförallt 

två syften. Det första är att få information om företagsledningens skötsel av företaget 

och det andra är för beslut om att köpa, behålla eller sälja aktier i företaget. Inkluderas 

även de som överväger att bli ägare blir gruppen investerare på aktiemarknaden. 

Investerare intresserar sig för prognoser över företagets framtida utdelning och och 

värdestegring på aktien samt den risk som förknippas med investeringen. (Smith 2006) 

  

Den externa redovisningen utgörs visserligen av historisk information men den är 

ändock relevant för möjligheten till prognosmakande då den ger information om 

företagets ställning och resultat. Dessa uppgifter ligger alltså till grund för investerarnas 

prognoser över företagets framtida kapitaltillväxt och resultatutveckling och i 

förlängningen möjligheterna till framtida utdelning och värdetillväxt på aktien. 

Investerarna har dessutom intresse av att jämföra gjorda prognoser med faktiskt utfall i 

efterhand. Genomför man inte dessa efterkontroller finns det ingen anledning att hysa 

förtroende för använda prognosmetoder. (Smith, 2006) 
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Även långivare utgör enligt Smith (2006) en väsentlig användarkategori av den externa 

redovisningen. Långivarnas, som utgörs av banker och andra kreditinstitut, intresse 

grundar sig i kreditrisken som i sig kan förklaras som risken att företaget inte infriar 

sina betalningsförpliktelser. På kort sikt är denna beroende av företagets nuvarande 

likviditet och soliditet, och på längre sikt är den beroende av lönsamhetsutvecklingen. 

Långivarnas behov av att bedöma företagets framtidsutveckling skiljer sig dock från 

ägarnas på en viktig punkt. Ägarna behöver bedöma både det mest optimistiska såväl 

som det mest pessimistiska scenariot. För långivarna föreligger en ”antingen-eller”-

prognos, det vill säga antingen kommer företaget kunna infria sina 

betalningsförpliktelser eller så kommer det misslyckas. Kreditrisken är sannolikheten 

för det senare utfallet (Smith, 2006) 

  

Enligt Smith (2006) kan man betrakta även långivarna som resultatmottagare genom att 

fokusera på resultatet efter avskrivningar och finansiella intäkter men före 

räntekostnader. Kapitalet som ägarna och långivare tillskjutit företaget blir således 

Sysselsatt kapital = eget kapital + räntebärande skulder. För hela räkenskapsåret får 

uttrycket följande innebörd: Sysselsatt kapital i början av året + resultat före 

räntekostnader + nya lån + nyemission – amorteringar – räntekostnader – utdelning = 

Sysselsatt kapital i slutet av året. Om man använder detta resultatbegrepp betraktas 

långivarna inte som externa intressenter utan som resultatmottagare. Räntekostnader 

betraktas i och med detta inte som resultatpåverkande poster utan som en fördelning av 

en del av resultatet till långivarna. (Smith 2006) 

  

Enligt Smiths (2006) ovanstående resonemang kan man med fördel likställa aktieägare 

och långivare som resultatmottagare och att de av denna anledning har ett intresse av 

redovisningsinformation även om de använder den för att skapa olika typer av 

prognoser, där aktieägarnas är mer långtgående i form av att fler eventualiteter beaktas. 

 

6.1.8 Aktieägares och långivares intresse av frivillig redovisningsinformation 
Som tidigare nämnts utgörs de noter som inte kunde förklaras av faktorerna vi lyfte i 

teorikapitlet helt och hållet av frivillig redovisning och i ovanstående stycken etablerade 

vi aktieägares och långivares intresse av redovisningsinformation. Detta gör att vi finner 

det logiskt att undersöka litteraturen kring frivillig redovisning som riktar sig till just 

nuvarande eller potentiella aktieägare och långivare. 
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Enligt Cheynel (2010) definieras frivillig redovisning av att företag på frivillig basis 

redovisar en större mängd information än vad som krävs enligt gällande lagstiftning och 

standard. Fördelarna med detta agerande riktar sig både till det redovisande företaget 

och investerare. Cheynel (2010) hävdar att det redovisande företaget får lägre 

kapitalkostnader och Taylor (2013) framhåller att frivillig redovisning är ett bra sätt att 

förbättra kommunikationen med investerare. Francis, Nanda och Olsson (2008) 

bekräftar bilden av att företaget genom frivillig redovisning kan sänka sina 

kapitalkostnader men finner dessutom att företag med bättre intjäningsförmåga ägnar 

sig åt frivillig redovisning i högre grad än de med sämre. Detta ger en indikation på att 

frivillig redovisning faktiskt har en positiv inverkan för det redovisande företaget och 

att det därför är motiverat att ägna sig åt det. 

  

Kumar, Lang och Sivaramakrishnan (2012) menar att investerare, finansiella marknader 

och andra intressenter under senare år i större utsträckning börjat kräva att företag på 

frivillig basis redovisar mer utförlig information. De definierar frivillig redovisning som 

”information över den huvudsakliga årsredovisningen som inte krävs enligt 

redovisningsregler eller standarder”. Genom redovisning av denna frivilliga information 

avser företagen enligt Kumar et al (2012) minska informationsasymmetrin mellan 

företagsledningen och investerare. Detta håller även Belgacem och Omri (2014) med 

om i sin studie om värderelevansen för frivillig redovisning. Bagnoli och Watts (2007) 

menar å sin sida att företagsledare väljer att frivilligt redovisa information både för att 

minska ovannämnda informationsasymmetri men även för att minimera utomståendes 

kostnader att skaffa information om företaget. Anledningen till detta bör rimligtvis vara 

att företag ser det som ett sätt att vara attraktiva för investerare och långivare för att på 

så sätt göra det lättare att attrahera finansiering. Vi menar att det är rimligt att samma 

förhållande gäller för frivillig redovisning av noter. 

  

Jankengård (2015) bekräftar detta resonemang i sin studie av förhållanden mellan 

svenska företags finansiering och dess användning av frivillig redovisning. Till att börja 

med visade studien att finansiellt starka företag redovisade mer information på frivillig 

basis än de som var finansiellt svaga. De mest intressanta resultaten är dock att företag 

ökade sitt användande av frivillig redovisning i anslutning till kapitalanskaffning 

oavsett om det var i form av upplåning eller nyemission. Dessutom var kopplingen 

mellan frivillig redovisning och kapitalanskaffning starkare i finansiellt svagare företag. 
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(Jankengård, 2015) Dessa företag använder sig helt enkelt av den frivilliga 

redovisningen som ett komplement till sin finansiella ställning för att öka sina chanser 

att erhålla bra finansiering. Vi finner det därför rimligt att en del av motivet bakom 

företagen i vårt urvals frivilliga redovisning i form av noter delvis var att man önskade 

tillhandahålla investerare och långivare information ämnad att underlätta 

kapitalanskaffningsprocessen.  

  

Vidare stöd för denna tes ger Lo (2014) i sin artikel om vilken påverkan bankers hälsa 

har på låntagares frivilliga redovisning. Lo (2014) fann att låntagarnas frivilliga 

redovisning förändras när deras bank och i förlängningen finansiering hamnar i ”kris”. 

Informationen blir mer specifik, guidance om framtida ekonomiska prestationer mer 

precis och över en längre tidshorisont för att bättre informera investerare. Man redovisar 

helt enkelt bättre information för att vara attraktiv för finansiärer. Det är möjligt att detta 

samband även gällde för svenska företags frivilliga redovisning av noter under den 

period det inte fanns någon lagstiftning eller reglering på detta område, det vill säga att 

företagen valde att redovisa mer utförlig information i noter för att förbättra sina 

finansieringsmöjligheter både från långivare och aktiemarknaden. 

 

Balakrishnan, Billings, Kelly och Ljungqvist (2014) bekräftar i sin studie att företag kan 

använda sig av frivillig redovisning för att öka likviditeten genom att informationen 

ökar företagets attraktionskraft i investerares ögon, vilket i sin tur ökar företagets 

värdering. De menar att detta är en bra motivering för att företag ska ägna sig åt frivillig 

redovisning. Vi ser möjlighet att detta förhållande även var aktuellt för svenska företags 

frivilliga redovisning av noter under de tidigare åren i intervallet då årsredovisningarna 

på den tiden var påfallande tunna och informationen i noter utgjorde en större andel av 

den totala informationen än vad som är fallet idag. Att frivillig redovisning dessutom 

kan användas för att förklara låga prestationer och förhindra att företaget tappar i värde 

genom att den extra informationen ger hopp om framtiden tar Baginski, Clinton och 

Mcguire (2014) upp. Kumar, Langberg och Sivaramakrishnan (2012) är inne på samma 

spår och menar att företagsledare använder sig av frivillig redovisning framförallt för att 

försöka påverka prissättningen av den egna aktien till sin fördel. Även om vi i detta 

arbete inte haft fokus på att undersöka om redovisning av noter påverkas år till år 

beroende på om resultatet varit dåligt och att man försökt dämpa den negativa 

kurspåverkan genom utökad frivillig redovisning ser vi det inte som en omöjlighet. 
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Wen (2013) lyfter vikten av frivillig redovisning när det kommer till en korrekt 

prissättning av företaget på aktiemarknaden. Han menar att marknaden får en mer 

korrekt bild av exempelvis gjorda investeringar på grund av den extra information som 

företaget väljer att redovisa utöver vad som krävs enligt lag och reglering. Detta leder i 

sin tur till förbättrade investeringsincitament i framtiden och med det mer effektiva 

investeringar. Genom frivillig redovisning hade företagen under de tidigare åren i 

fallstudiens intervall möjligheten att på frivillig basis ge en mer ”rättvisande bild” än 

vad lag och reglering krävde, långt innan begreppet blev centralt för redovisningens 

reglering. 

  

En studie inom frivillig redovisning gjordes av Oluwagbemiga (2014) med fokus på 

nigerianska börsnoterade företag. Studien är en jämförelse mellan företag som ägnade 

sig åt frivillig redovisning av finansiell information och företag som inte gjorde det. 

Slutsatserna var att den frivilliga redovisningen ökade företagens likviditet och 

underlättade investerares beslut att köpa in sig i bolaget eller inte. Detta bekräftar 

Smiths (2006) utsago om investerares behov av redovisningsinformation för beslut 

angående att köpa, behålla eller sälja aktier i företaget samt bankernas intresse av 

låntagarens likviditet. 

 

Oluwagbemigas (2006) studie visade dessutom att företag som ägnade sig åt frivillig 

redovisning av finansiell information presterade bättre än de som inte gjorde det. 

Årsredovisningarna för svenska företag på 60- och 70-talet var inte i närheten så 

omfattande som i dagens läge. Vi anser därför att en parallell kan dras till denna studie i 

form av att de svenska företag som ägnade sig åt frivillig redovisning genom noter och 

på så sätt tillhandahöll en större mängd relevant information till investerare och 

långivare bör ha åtnjutit liknande fördelar som de nigerianska företagen som ägnade sig 

åt frivillig redovisning. 

  

En sista studie som pekar på relevansen av frivilligt redovisad finansiell information 

genomfördes av Bhatia och Dhamija (2015) med inriktning på indiska företags frivilliga 

redovisning av nyckeltal, då de lagstadgade kraven för redovisning av dessa var mycket 

låga. De fann att förekomsten av frivillig redovisning av finansiella nyckeltal var låg 

vilket de anser är negativt för de indiska företagen då finansiella nyckeltal är ett av de 
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viktigaste verktygen för analys. Vidare fann de att att företagens investerare skulle 

åtnjuta stora fördelar om den frivilliga redovisningen av nyckeltal var större i sin 

omfattning. För att dra en parallell till vår studie bestod en stor del av de frivilliga 

noternas innehåll av olika finansiella nyckeltal och liknande information. Av detta kan 

man dra slutsatsen att det är möjligt att företag i Sverige på 1960-, 70-, 80- och tidiga 

90-talet till skillnad från ovannämnda indiska företag såg värdet i att tillhandahålla 

finansiell information och nyckeltal till sina investerare på frivillig basis. 

 

6.1.9 Teoretisk koppling till finansieringsfaktorn 
Nu när vi har identifierat att empiriska resultat i tidigare forskning antyder att 

finansieringsfaktorn kan tänkas förklara redovisningens utveckling är det intressant att 

undersöka om det finns teorier som stödjer detta för att underbygga denna faktorn rent 

teoretiskt. Agentteorin är en beståndsdel inom positive accounting theory som fokuserar 

mycket på agentförhållanden. Det vanligaste agentförhållandet som bland annat Fama 

och Jensen (1983) ägnat sin tid åt är det mellan företagets beslutsfattare och ägare. På 

grund av att kontrollen är åtskild från ägarskapet uppstår ett agentproblem då 

beslutsfattarnas egenintresse kan skilja sig från aktieägarnas. Därmed skapas ett behov 

för aktieägarna att övervaka beslutsfattarna och de beslut som fattas inom företagen. 

Redovisningen ses här som ett hjälpmedel för denna övervakning. (Fama & Jensen, 

1983) Det betyder alltså att företag förväntas redovisa mer noter som är av intresse för 

aktieägarna. Fama och Jensens (1983) beskrivning av agentteorin kan vi därmed 

förvänta oss att finansieringsfaktorn förklarar vissa noter i den frivilliga redovisningen.   

 

Även om aktieägaren länge har fått fokuset på sig inom forskningen via agentteorin 

(Fama & Jensen, 1983) och shareholder value (Lazonick & O’Sullivan) finns det en 

teori som fokuserar på andra intressenter till företaget, nämligen stakeholder theory som 

enligt Harrison och Wicks (2013) har tagit en allt större plats inom forskningens värld. 

De skriver även att stakeholder theory har fungerat som ett lämpligt synsätt för att fånga 

det värdesökande som intressenter ägnar sig åt. Stakeholder theory innebär att företag 

har flertalet olika intressenter som de måste ge uppmärksamhet till, där långivare kan 

ses som en av dessa intressenter som är intresserade av företagen och som företagen 

även bör ta hänsyn till. (Harrison & Wicks, 2013) Vidare gäller således för oss att 

undersöka empiriskt i denna fallstudie om företag tar hänsyn till långivare och även 

aktieägare intressen vilket skulle innebära att Stakeholder-teorin och agentteorin skulle 

kunna anses förklara en del av notutvecklingen.  
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6.1.10 Aktieägares och långivares intresse av specifik redovisningsinformation 
Tidigare avsnitt av denna del av fallstudien har fokuserat på aktieägares och långivares 

mer allmänna intresse av redovisningsinformation och framförallt frivillig 

redovisningsinformation. I detta avsnitt ämnar vi etablera vilken typ av 

redovisningsinformation som är av intresse för nämnda intressenter mer specifikt. 

Nedanstående tabell är en sammanfattning över de noter som vi anser riktar sig till 

aktieägare eller långivare, hädanefter kallad finansieringsfaktorn, och följande stycken 

ämnar förklara våra resonemang kring indelningen. En tabell med fullständig 

förteckning över indelningen av noter som vi anser kan förklaras av finansieringsfaktorn 

går att finna i appendix 6. 

 

 
Tabell 31 - Noter som förklaras av finansieringsfaktorn 

 

Lönnqvist (2002) skriver att noter om omsättningstillgångar såsom varulager, 

kortfristiga fordringar och likvida medel har stor betydelse när finansiärer ska bedöma 

likviditetssituationen i företaget. Den främsta finansiären som kan tänkas ha intresse av 

att bedöma likviditetssituationen är långivarna för avgöra om de är villiga att låna ut till 

företaget. Det innebär att samtliga noter som berör omsättningstillgångar för den 

frivilliga redovisningen, som berör omsättningstillgångar för den frivilliga 

redovisningen, det vill säga fram till 1975 då det blev lagstadgat att redovisa dem i not, 

anses kunna förklaras av finansieringsfaktorn. Lönnqvist (2002) skriver att detsamma 

gäller för skulder, vilket gör att vi även anser att dessa förklaras av finansieringsfaktorn, 

dock ända fram till 1995 då det inte lagstadgades om att redovisa skulder i noter förrän 

ÅRL:s tillkomst. 
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De noter som berör anläggningstillgångar och tillhörande uppgifter såsom avskrivningar 

menar Lönnqvist (2002) är viktiga för att bedöma företagets soliditet då man med dessa 

uppgifter kan uppskatta företagets dolda reserver. Ett företags soliditet kan vara bra att 

veta för flertalet intressenter men kanske mest för långivare för att de ska kunna bedöma 

kreditrisken innan beviljande av lån till företag. Det gör att vi anser att förklaringen till 

att företagen valde att redovisa dessa noter var på grund av finansieringsfaktorn till och 

med för år 1974 då det året därpå blev obligatoriskt via lagstiftning och därmed inte 

längre företagets fria val. 

  

Lönnqvist (2002) tar även upp att noter som berör det egna kapitalet kan vara av stort 

intresse för intressenter som vill beräkna börsrelaterade nyckeltal såsom vinster per 

aktie eller P/E-tal för företaget. Aktieägare har med sannolikhet störst intresse av denna 

information även om långivare också har nytta av möjligheten att genomföra dessa 

beräkningar. Vi kopplar därmed eget kapital-noterna till aktieägarna som gör att vi i 

förlängningen väljer att förklara de noter från den frivilliga redovisningen som består av 

information om eget kapital med finansieringsfaktorn. 

  

Risknoterna ställda panter och ansvarsförbindelser skriver Lönnqvist (2002) 

uttryckligen att långivare finner intresse för när de ska bedöma företags kreditvärdighet. 

Det gör att vi använder finansieringsfaktorn som förklaring till dessa risknoter från 1965 

som var det första året i vår fallstudie där vi observerade dessa noter till 1995 då de blev 

tvingade genom lagstiftning i form av ÅRL året efter. 1976 hade Volvo med en not om 

utdelning per aktie, den återfanns för båda företagen 1981. Även denna not väljer vi att 

förklara med finansieringsfaktorn av den enkla anledningen att det är en IR-not som 

därmed antas innehålla information som direkt riktar sig till aktieägare. 

  

SKF har 1993 en not om geografisk information om försäljning. Lönnqvist (2002) 

skriver att en sådan not underlättar för läsarna av årsredovisningen att bedöma vilka 

risker företaget utsätts för. Han tar som exempel upp att ett företag med stor försäljning 

i Ryssland utsätts för en större politisk risk än ett företag som har en större andel av sin 

försäljning inom EU. Risker kan ha värde för båda finansieringsintressenterna, långivare 

som vill veta om företaget är en säker låntagare och aktieägare som vill veta om det är 

en bra placering för sina aktier. Vi kommer därmed förklara denna not med 

finansieringsfaktorn och samtidigt koppla den till både långivare och aktieägare. 
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Khlif och Hussainly (2016) menar att företag vars verksamheter är utsatta för en högre 

nivå av risk också kommer försöka öka sin redovisning av risk i noter för att minska 

osäkerheten för investerare. Detta leder också till att marknaden kan prissätta nämnda 

risk på ett bättre sätt. Redovisning av riskinformation i noter är således viktig för 

finansiärer i form av långivare och investerare för att de ska kunna göra prisa in 

företagets risk och kräva tillräckligt hög avkastning för att bära risken förknippad med 

sin investering. Av denna anledning har vi valt att koppla de frivilliga noter som 

behandlar olika typer av risk och som inte förklarats av tidigare nämnda faktorer bakom 

noterna. 

  

Duncan och Moores (1988) finner att redovisad kostnadsinformation är av stor vikt för 

investerares beslutsunderlag när det kommer till specifika investeringsbeslut. Då vi 

noterat en relativt stor mängd av frivilligt redovisade noter med fokus på olika typer av 

kostnader hos företagen i vårt urval drar vi därför slutsatsen att man valt att redovisa 

denna kostnadsinformation i noter med investerare som tilltänkt målgrupp. 

  

I sin studie skickade Chandra (1975) ut 400 enkäter till analytiker av årsredovisningar 

där de fick rangordna hur viktiga de anser olika föremål i redovisningen är. 

Analytikerna ombads ge olika föremål i redovisningen poäng på skalan ett till fem efter 

hur stor vikt de fäste vid respektive föremål. Föremål som fick ett medelvärde över fyra 

utgörs av rörelseintäkter, skattekostnader, försäljning per rörelsegren, icke 

återkommande poster samt redovisningsprinciper. Analytikernas roll är som bekant att 

sammanställa information och göra prognoser om företagens ekonomiska utveckling. 

Eftersom det är olika typer av investerare som använder sig av analytikers information 

är det logiskt att därmed göra antagandet att den information som analytiker finner 

viktig även är det för investerare. Det gör att vi antar att företag valde att redovisa dessa 

noter med analytiker och investerare som tilltänkt målgrupp. Därmed anser vi att dessa 

noter förklaras av finansieringsfaktorn för alla år de finns med fram till lagstiftning 

kring respektive not tillkom. 

  

Analytikerna som svarade på Chandras (1975) enkäter ansåg även att prognoser för 

försäljningen var en viktig del inom redovisningen. Detta går i sin tur att koppla till 

Lönnqvist (2002) som skriver att kassaflödesanalyser bland annat kan användas för att 
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göra försäljningsprognoser, och samma gäller för noter om koncerninterna inköp och 

försäljningar. Det gör att vi antar att företag valde att redovisa denna information i noter 

med aktieägare som tilltänkt målgrupp och därmed ser vi finansieringsfaktorn som en 

möjlig förklaring för dessa noter. 

 

Lönnqvist (2002) tar dessutom upp att noter som berör det egna kapitalet kan vara av 

stort intresse för de intressenter som vill beräkna börsrelaterade nyckeltal såsom vinster 

per aktie eller P/E-tal för företaget. Vi anser att både aktieägare och långivare har nytta 

av denna möjlighet och väljer därför att förklara de noter från den frivilliga 

redovisningen som består av information om eget kapital med finansieringsfaktorn.  

 

Duncan och Moores (1988) finner att redovisad kostnadsinformation är av stor vikt för 

investerares beslutsunderlag när det kommer till specifika investeringsbeslut. Då vi 

noterat en relativt stor mängd av frivilligt redovisade noter med fokus på olika typer av 

kostnader hos företagen i vårt urval drar vi därför slutsatsen att man valt att redovisa 

denna kostnadsinformation i noter med investerare som tilltänkt målgrupp. 

 

6.1.11 Noter som vi ej kan hitta en förklarande faktor till 

 
Tabell 32 - Noter utan en förklarande faktor 

 

Bryter man ner dessa noter i dess beståndsdelar (se kolumnen för nottyper) kan man 

argumentera för att de baserat på motiveringarna i tidigare delar av detta kapitel på olika 

sätt skulle kunna kopplas till finansieringsfaktorn. Lekmannamässigt anser vi att 

investerare har intresse av information kring de resultatutjämnande effekter som 

bokslutsdispositioner innebär, men då vi inte funnit något stöd i litteraturen för just 

bokslutsdispositioner väljer vi att lämna dem utan en förklarande faktor. 
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6.2 Analys av fallstudie 
I vår fallstudie fann vi förklarande faktorer till majoriteten av de noter vi samlade in för 

den observerade perioden för de två använda företagen, något som även var förväntat 

efter att årsvariablerna var de som fick helt klart flest signifikanta samband i vår 

statistiska studie. Ett par faktorer identifierades redan innan fallstudien inleddes men en 

ny i form av finansieringsfaktorn myntades för att förklara de noter som utgör frivillig 

redovisning som vi menar riktar sig till finansiärer i form av aktieägare och långivare. 

Många av noterna som förklaras av finansieringsfaktorn under de tidigare åren har 

däremot lagstadgats under senare år, vilket vi i sig tolkar som att man från 

lagstiftningens håll med tiden ansett informationen nödvändig för aktieägare och övriga 

intressenter. 

 

Nedan är en tabell över de för fallstudien aktuella noterna med dess indelning i 

kategorier och externa faktorer. Värt att nämna är att flertalet noter kvalar in i mer än en 

kategori varför antalet noter och totala utslag i kategorierna inte stämmer överens. 

Tabellen ska ses som vägledande över hur stor påverkan respektive extern faktor haft på 

noterna men kan inte generaliseras över urvalet i och med att den endast berör företagen 

som ingått i fallstudien. 

 

 
Tabell 33 - Sammanställning av faktorers påverkan på antal noter och nottyper 
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I tabell 33 kan vi utläsa att vi ej fann förklaringar till 6 olika noter som utgjorde 2,0 % 

av samtliga noter. Dessa noter bestod uteslutande av diverse noter om 

bokslutsdispositioner. Samtliga dessa kategoriserades som principnot då den förklarar 

hur man har gått tillväga vid bokslutet då årsredovisningen sammanställs, vilket 

förklarar varför det är hela 42,9 % av principnoterna som vi inte hittar en förklarande 

faktor till. Men då dessa även utgör skulder och eget kapital i form av obeskattade 

reserver, tillgångar i form av särskilda avsättningar samt kostnader i form av 

överavskrivningar har dessa noter även kategoriserats som dessa nottyper i de fall där de 

inkluderas i noten. Övriga delar av tabellen kommer vi gå in på nedan där vi analyserar 

varje faktor.  

 

6.2.1 Analys av faktorn lagstiftning 
Över hela den studerade perioden kan vi konstatera att lagstiftning föga förvånande varit 

den starkaste externa faktorn då den står för 59,2 % av det totala antalet noter. Från 

1975 när den första lagstiftningen kring noter implementerades har det skett en stadig 

ökning av antalet noter som reglerats genom lag eller normgivande organ, särskilt vid 

implementeringen av ÅRL (1996) då det skedde en explosionsartad ökning av antalet 

lagstiftade noter. Ser vi till vilka nottyper som lagstiftningen behandlar kan vi 

konstatera att samtliga typer finns representerade. Tillgångs- och skuldnoter är däremot 

klart överrepresenterade både sett till lagstiftningsnoter och för samtliga utslag som 

noterna i fallstudien gett upphov till. Lagstiftaren kan därmed ha ansett att information 

kring tillgångar och skulder varit så viktig att man säkerställt att samtliga företag lämnar 

gedigen och specificerad information som läsarna av årsredovisningen kan ta del av.  

 

Då vi i vår fallstudie kunde se att noter som till en början förklarades av en annan faktor 

sedan blev lagstiftade vilket kan tolkas som att lagstiftare ofta granskar hur företag 

använder redovisningen och utvärderar hur relevant en not är och utifrån detta utvecklar 

lagstiftningen. Exempelvis kan lagstiftarna identifierat att företag ofta redovisade 

omsättningstillgångar (som vi för de första åren kopplar till finansieringsfaktorn) och 

kanske finner att denna information är relevant för finansiärer och därmed valde att 

lagstadga dessa noter. I lagförslaget som ledde till att noter kom in i lagstiftningen 

finner vi ett tydligt exempel på att lagstiftare faktiskt väljer att se hur redovisningen 

används i praktiken när de fattar beslut om hur de ska utveckla redovisningen. Denna 

motiveringen till att införa noter i lagstiftningen var att dessa lagstiftare hade identifierat 

att flera företag redan använde noter. (Aktiebolagsutredningen, 1971)  
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Vid härledningen av dessa externa faktorer i teorikapitlet antog vi att politiska projekt 

och samhällets värderingar kunde påverka noterna via lagstiftning, något vi i fallstudien 

även kunde bekräfta. Vidare härledde vi lagstiftningsfaktorn från institutionell teori 

(DiMaggio & Powell, 1983) i form av tvingande isomorfism och new accounting 

history (Miller, Hopper & Laughlin, 1991; Napier, 2006) som med sin breda syn ansåg 

att allt fler parter kunde påverka redovisningen varav lagstiftare är en av dem. I och med 

att lagstiftningsfaktorn är den klart största förklaringen till notutvecklingen är den 

tvingande isomorfismen den typ av isomorfism som förklarar noternas utveckling i 

störst utsträckning, på samma sätt som lagstiftare är den externa part som haft störst 

påverkan på noterna. Något som vi konstaterade tidigt var att lagstiftning kan ske på 

flera olika fronter, via själva lagen eller genom rekommendationer från normgivande 

organ (Lönnqvist, 2002), något som vi även såg i fallstudien. Faktorerna politiska 

projekt och samhällets värderingar kan således ta sig uttryck genom att politiker väljer 

att åtgärda de samhällsproblem som de har identifierat genom lagstiftningen eller att 

samhällets värderingar är så starka att de resulterar i att företag på frivillig basis 

redovisar en viss not. Men som vi i förra stycket konstaterade kan även 

finansieringsfaktorn mer indirekt påverka lagstiftningen.  

 

I härledningen av lagstiftningsfaktorn tog vi upp några exempel på tidigare forskning 

som hade konstaterat att lagstiftning påverkar redovisningen genom att de granskade 

IFRS-implementeringen (Irvine, 2008; Pirinen, 2005). Denna IFRS-implementeringen 

fann vi inte påverka noterna nämnvärt utan den största påverkningen från lagstiftningen 

kom som vi redan har konstaterat 1996 via årsredovisningslagen.  

 

Även om vi i den teoretiska härledningen inte diskuterade något om de externa 

faktorernas påverkan på den information som noterna innehåller i form av olika nottyper 

såsom vi gjorde med de interna faktorerna, kan det finnas intresse av att vidare 

undersöka de externa faktorernas påverkan på dessa. Intäkts-, kostnads-, princip, eget 

kapital, risk, IR och HR-noter förklaras till störst del av lagstiftningsfaktorn. Mest 

påverkan har lagstiftning haft på tillgångsnoter då 69 stycken olika tillgångsnoter 

förklaras av lagstiftning och dessa utgör 76,1 % av samtliga tillgångsnoter. Det kan vara 

en förklaring till varför det finns så pass många noter innehållande information om 

tillgångar. Minst påverkan har lagstiftning på princip och IR-noter då endast 6 stycken 
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olika noter innehållande princip respektive IR-information förklaras av lagstiftning, 

vilket kan ses som en förklaring till varför dessa nottyper är de nottyper det finns minst 

av. Slutsatsen av detta är att lagstiftaren funnit att specificering av dessa poster varit 

nödvändig och önskvärd för att årsredovisningens läsare ska kunna skapa sig en så 

rättvis bild av företaget som möjligt, även om termen rättvisande bild inte varit 

förekommande redan från 1975 och framåt. Lagstiftningsfaktorn påverkar således 

samtliga nottyper. 

 

6.2.2 Analys av faktorn samhällets värderingar 
Som tidigare nämnts har vi tagit hjälp av Lönnqvist (2002) med flera för att identifiera 

noter vars uppkomst kan förklaras av samhällets värderingar. I tidigare delar av 

fallstudien tog vi upp Högfeldts (2005) artikel som exempel på att 

anställningsförhållanden är något som ägnats mycket utrymme åt i samhällsdebatten 

genom åren och främst på 70-talet, mycket på grund av socialdemokraternas historiskt 

dominerande ställning i den svenska politiken. Av denna anledning har noter som rör 

anställdas villkor och pensioner antagits förklarats av samhällets värderingar för 

tidpunkten innan de blivit lagstiftade. Därav fick samhällets värderingar utslag främst 

för HR-noter som berör de anställda i någon mån, nämligen hela 45,2 % av samtliga 

HR-noter. Även skuld- och kostnadsnoter fick utslag och detta eftersom HR-noterna 

såsom löner till anställda och pensionsavsättningar även kategoriseras som kostnads- 

respektive skuldnoter.  

 

Om vi kopplar detta till de två teorier som vi härledde denna faktor från, new 

accounting history och institutionell teori, kan vi konstatera att även samhället som 

helhet kan ses som en extern part som påverkar redovisningen via dess värderingar, 

samtidigt som även normativ isomorfism är en förklaring till notutvecklingen 

(DiMaggio & Powell, 1983; Miller, Hopper & Laughlin, 1991; Napier, 2001; Napier, 

2006). Vi uttryckte oss vid härledningen av denna faktor som att samhället möjligen 

kunde vara den externa part med störst påverkan, något som vi efter fallstudien kan 

konstatera inte är fallet. Redan i inledningen skrev vi om att Gray (1988) ansåg att 

samhällets värderingar som en faktor till redovisningen har underbetonats, något som vi 

i detta arbete försökt bidra till att åtgärda. Sammantaget kan vi konstatera att normativ 

isomorfism förklarar en viss del av notutvecklingen, detta då samhällets värderingar är 

en extern part som påverkar noterna.  
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6.2.3 Analys av faktorn politiska projekt 
Politiska projekt visade sig i fallstudien vara en förklarande faktor till notutvecklingen, 

även för fler noter än sjukfrånvaron som användes som exempel i problemdiskussionen. 

För denna faktor var det framförallt tillgångs- och kostnadsnoter som fick högt utslag 

med 6 respektive 2 noter, även HR fick ett utslag. Övriga nottyper saknar helt och hållet 

utslag från denna faktor. Bland annat fann vi att även noter om ersättning till revisorer, 

arbetsmiljö och investeringsfonder som förklarades av politiska projekt. Det betyder att 

vi har bidragit med att finna empiriska resultat om en faktor bakom redovisningen som 

inte har uppmärksammats tillräckligt i tidigare forskning om redovisning. 

 

Utifrån new accounting history (Miller, Hopper & Laughlin, 1991; Napier, 2006) ses nu 

även politiker som en extern part som påverkar redovisningen i den meningen att de tar 

redovisningen som hjälp för att lösa ett samhällsproblem som de har identifierat. 

Politiska projekt kopplades även delvis till institutionell teori (DiMaggio & Powell, 

1983) och tvingande isomorfism då det kan ske via lagstiftning, men det har redan 

fångats upp i lagstiftningsfaktorn och därmed bidrar inte politiska projekt med något 

nytt när det kommer till institutionell teori. Det faktum som Högfeldt (2005) benämnde 

att politiker har haft stort inflytande på företagens agerande gäller även för 

redovisningen, åtminstone i form av noter. 

 

En aspekt vi noterade i fallstudien för de politiska faktorerna var att dessa flera gånger 

endast var tillfälliga, då investerings- och arbetsmiljöfonderna samt sjukfrånvaron togs 

bort från lagen en viss tid efter dess första tillkomst i lagen. Om lagstiftningen togs bort 

för att politikerna ansåg att samhällsproblemet var löst eller för att lagstiftningen inte 

hjälpte dem lösa problemet låter vi vara osagt, utan nöjer oss med att säga att båda dessa 

kan vara möjliga förklaringar. 

 

6.2.4 Analys av faktorn imitation 
Även imitationsfaktorn antas efter fallstudien vara förklaringen till varför vissa noter 

finns med i årsredovisningar. Detta gäller endast SKF:s noter då vi har utsett Volvo till 

det branschledande företaget eftersom deras årsredovisningar rankats bland de bästa i 

världen. Den nottypen som förklaras mest av imitationsfaktorn är risknoter vilket gör att 

vi antar att det är angående risker det råder mest osäkerhet kring då det är osäkerhet som 

ligger till grund för mimetisk isomorfism inom institutionell som var den teori som 

imitationsfaktorn härleddes ifrån (DiMaggio & Powell, 1983). Detta kan ses som ett 
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logiskt antagande då risker ofta är förknippade med viss osäkerhet, vilket förklarar 

varför en relativt stor del av risknoterna (11,1 %) kopplas till imitationsfaktorn. Även 

tillgång, skuld, intäkter och kostnader verkar förknippas med osäkerhet då de få en del 

utslag också, det ska även nämnas att det var en HR-not och en eget kapital-not som 

ansågs förklaras av imitationsfaktorn. Vi kan därmed konstatera att även denna typen av 

isomorfism utgör en förklaring till notutvecklingen.  

 

Något som är värt att tillägga är att flera av de noter för SKF som har ansetts förklaras 

av imitationsfaktorer har för Volvo ansetts förklaras av någon av de övriga faktorerna, 

vilket gör att man kan fråga sig om SKF:s noter kan förklaras av samma faktorer som 

Volvos. Det är givetvis svårt för oss att veta om SKF redovisade noterna av samma 

anledningar som Volvo eller om de valde att redovisa dem på grund av att Volvo 

redovisade dem. Eftersom SKF redovisade samma not fast några år efter Volvo väljer vi 

att tolka det som att SKF redovisade dem på grund av att Volvo gjorde det, och därmed 

koppla dem till imitationsfaktorn. Detta eftersom om SKF skulle redovisa noterna av 

samma anledningar som Volvo hade detta troligtvis skett samtidigt då de övriga externa 

faktorerna är lika för de båda företagen under ett givet år.  

 

För att förtydliga vad vi menar använder vi pensionsavsättningar som ett exempel då 

denna under vissa år antogs förklaras av imitationsfaktorn för SKF och samhällets 

värderingar för Volvo. Hade SKF redovisat pensionsavsättningar i not på grund av 

samhällets värderingar hade de troligtvis gjort det samtidigt som Volvo, som alltså 

redovisade det i not före SKF, eftersom båda utsattes för samma värderingar från 

samhället samtidigt. Vi är dock medvetna om att SKF kan ha identifierat dessa 

värderingar senare än Volvo och av den anledningen redovisat dem i noterna senare, 

men vi väljer att anta att så inte är fallet och har därmed kvar kopplingen till 

imitationsfaktorn. 

 

6.2.5 Analys av faktorn finansiering 
Vår fallstudie resulterade i att vi tog fram en ny faktor som vi valde att kalla 

finansieringsfaktorn, som visade sig vara den faktor som förklarar mest noter efter 

lagstiftningsfaktorn, nämligen 24,1 %. Den förklarar den delen noter från den frivilliga 

redovisningen som företag väljer att redovisa för att tillfredsställa sina finansiärer i form 

av långivare och aktieägare. Detta antogs vara en förklaring bakom notutvecklingen 

utifrån agentteorin och stakeholder-teorin (Fama & Jensen, 1983; Harrison & Wicks, 
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2013). Resultatet i fallstudien tyder på att företag i enlighet med agentteorin både 

förväntas och är villiga att redovisa information för att underlätta för aktieägarnas 

övervakning av hur företaget sköts, samt att företagen i enlighet med stakeholder theory 

även tar hänsyn till andra intressenter i form av långivare.  

 

Den typ av noter som finansieringsfaktorn förklarar till störst del är noter som innehåller 

information om intäkter då den förklarar hela 40 % av dessa noter, vilket gör att vi antar 

att företag ansåg att finansiärer värdesätter förklaringar till olika intäkter högt. Även 

kostnads- och skuldnoter förklaras till stor del av finansieringsfaktorn. Den förklarar 

egentligen en relativ stor del av alla nottyper som inte förklarats av tidigare faktorer 

med undantag för HR-noter. Att finanseringsfaktorn förklarar en så pass stor del av 

notutvecklingen visar att företagen varit måna om att på frivillig basis förse aktieägare 

och långivare med information som varit värdefull i deras ögon. Förhållandet är inte 

särskilt förvånat om man kopplar det till Högfeldt (2005) som vi tidigare konstaterade 

skrev att långivare och aktieägare har haft väldigt stor makt i Sverige.  

 

Som vi beskrev i vår fallstudie handlar denna faktor mycket om att redovisning ska 

bidra till att ge en rättvisande bild av företaget. Just begreppet rättvisande bild är något 

som för senare år har använts flitigt inom lagstiftningen och möjligen kan det utgöra 

förklaringen till varför majoriteten av de noter som antas förklaras av 

finansieringsfaktorn senare även blir lagstiftade. 

 

6.2.6 Sammanfattning av analys för fallstudien 
I vår fallstudie finner vi fem olika faktorer som förklarar noternas utveckling och som 

även förklarar vilken typ av information som noterna innehåller. Lagstiftningsfaktorn 

var den som förklarade störst del av noterna och var även förklaring till alla olika 

nottyperna. En av faktorerna påverkar bara den obligatoriska redovisningen 

(lagstiftning), medan andra endast påverkar den frivilliga redovisningen (imitation och 

finansiering) och andra påverkar både den obligatoriska och frivilliga redovisningen 

(politiska projekt och samhällets värderingar).  

 

Dessa faktorer påverkar notutvecklingen, dock fann vi även faktorer bakom noternas 

första intåg i den svenska kontexten. I lagförslaget från 1971 fann vi att 

aktiebolagsutredningen som låg bakom lagförslaget som blev till lag 1975 att 

utredningen motiverar införandet av noter i lagen med att andra kontexter såsom USA 
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och Storbritannien har använt sig av noter vilket har gjort att även svenska företag har 

börjat använda noter. I fallstudien antog vi att SKF införde noter på grund av imitation 

då branschledande Volvo hade noter före SKF. Därmed antar vi att vissa företag införde 

noter på grund av att det var något som utländska företag använde sig av och därmed 

kan vi anse att konvergens ligger till grund för att vissa svenska företag först började 

redovisa noter i sina årsredovisningar. Vidare antar vi att andra svenska företag valde att 

göra detsamma på grund av imitationsfaktorn då de upplevde osäkerhet. Men eftersom 

vårt syfte i detta arbete var att finna faktorer bakom notutvecklingen snarare än 

införandet av noter väljer vi att inte nämna något mer om detta.  
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7 Analys 
I detta kapitlet sammanfogar vi de båda analysdelarna från de båda studierna. Utifrån 

dessa analyser kommer vi även revidera vår modell och utveckla den efter resultaten vi 

fann i fallstudien och den statistiska studien. 

 

7.1 Sammanfogning av tidigare analyser 
I detta arbete har vi använt oss av en kvantitativ studie i form av en statistisk studie där 

vi prövade de interna faktorer vi tagit fram i det teoretiska kapitlet genom våra 

formulerade hypoteser. För att undersöka de externa faktorerna använde vi oss av en 

fallstudie där vi även kom fram till en ny faktor. I vår statistiska studie fick vi en del 

signifikanta resultat som låg i linje med våra formulerade hypoteser, dock märkte vi vid 

analysen av dessa att de hade andra förklaringar än de vi förväntade oss. Detta gjorde att 

ingen av de interna faktorerna kunde anses vara en förklarande faktor till 

notutvecklingen som vi förväntade. Vi diskuterade i analysen i det femte kapitlet 

möjliga förklaringar till varför vi inte fick de förväntade resultaten och kom fram till att 

två tänkbara förklaringar var att vi använde dåliga mått för de olika interna faktorerna 

eller ett felaktigt antaget samband mellan faktorerna och noterna som troligen var 

förklaringen. Ytterligare en tänkbar förklaring är att vi inte begränsade oss till att endast 

undersöka den frivilliga redovisningen utan dessutom inkluderade lagstadgade noter. 

Om hänsyn tas till tidigare empiriska studiers tillvägagångssätt är detta en väldigt trolig 

förklaring då dessa med få undantag enbart använde sig av den frivilliga redovisningen, 

vilket även resultatet i vår studie stödjer då vi fann att de obligatoriska noterna utgjorde 

majoriteten av de totala noterna och att dessa förklarades av främst lagstiftningsfaktorn.  

 

Däremot fann vi desto fler förklarande faktorer bakom noternas utveckling i vår 

fallstudie. Lagstiftning är en självklar faktor till notutvecklingen och det var även den 

som kunde förklara den klart största delen av noterna. Vidare kunde även de övriga tre 

externa faktorer vi tog fram i teori-kapitlet förklara en del av noterna. I vår fallstudie 

kunde vi även förklara vissa av de resultat vi fick i den statistiska studien, framför allt 

förklaring till varför årsvariablerna fick så många signifikanta resultat. I den statistiska 

studien kunde vi även se att den största förändringen skedde mellan åren 1995 och 

2005. I analysdelen föreslog vi att denna förändring möjligen kunde förklaras av ÅRL 

samt IFRS-implementeringen.  
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Fallstudien visade att ÅRL var den absolut största förklaringen till den explosionsartade 

förändringen av notapparaten medan IFRS-implementeringen bara förklarade en viss 

del av förändringen. Något av det mest intressanta vi tar med oss från fallstudien var att 

vi fann en ny förklarande faktor i form av finansieringsfaktorn. Detta tillsammans med 

att vi inte kunde anse att de interna faktorerna är en förklaring till noternas utveckling 

gör att vi måste revidera vår modell. 

 

7.2 Utvärdering av teoretisk modell 
I det inledande kapitlet ställde vi oss frågande till om redovisningen endast förklarades 

av externa faktorer, vilket alltså är det vi till slut kommer fram till i detta arbetet. I 

inledningen använde vi forskning om den frivilliga redovisningen för att ta fram några 

exempel på interna faktorer (Alves, Rodrigues & Canadas, 2012; Forte, dos Santos 

Neto, Chaves Nobre, Nepomuceno Nobre & de Queiroz, 2015; Zeng, Xu, Yin och Tam, 

2012), men i fallstudien finner vi att det är externa faktorer som påverkar 

notutvecklingen av den frivilliga redovisningen i form av mimetisk isomorfism och 

finansiärer. Det ska dock sägas att vi fann tänkbara förklaringar till uteblivna resultat i 

den statistiska studien som innebar att de interna faktorerna bakom redovisningen inte 

nödvändigtvis behöver vara felaktiga. Alltså hade vi möjligtvis erhållit andra resultat för 

de interna faktorerna om vi hade valt ett annat tillvägagångssätt, till exempel om vi 

endast använt noter från den frivilliga redovisningen.  

 

De faktorer som vi faktiskt kommer fram till förklarar den frivilliga redovisningen i 

form av imitations- och finansieringsfaktorn kan tänkas anses utgöra interna faktorer då 

det är företagen själva som väljer att redovisa dessa noter. Vi anser dock att dessa val 

grundar sig i externa förhållanden och därmed är det de externa omständigheterna som 

får ses som drivande till varför företag väljer att redovisa vissa noter. Hade det inte varit 

på grund av finansiärernas behov (Fama & Jensen, 1983; Harrison & Wicks, 2013) eller 

den osäkerhet som antas finnas i mimetisk isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983) 

hade företagen troligtvis inte redovisat de noter som de nu har gjort, bland annat på 

grund av framställningskostnaden som Smith (2006) menar måste understiga nyttan för 

den ämnade målgruppen och därmed motiveras ur företagets egenintresse att vinna 

fördelar på grund av den ökade attraktionen företagets aktie får som effekt.  
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På grund av att vi i den här studien kommer fram till att det är externa faktorer som 

förklarar noternas utveckling är det i linje med den tidigare forskning som vi till en 

början identifierade i problemdiskussionen. (Carnegie & Napier, 2012; Littleton, 1933; 

Miller, Hopper & Laughlin, 1991; Nurunnabi, 2015; Sangster, 2016; Watts & 

Zimmerman, 1987) Detta gör att antagandet som vi ifrågasatte i problemdiskussionen, 

att det endast var externa faktorer som påverkade redovisningen, visade sig stämma. 

Detta betyder vidare att det är främst new accounting history och den institutionella 

teorin som bäst förklarar utvecklingen av noterna av de teorier vi använde oss av i 

teorikapitlet (Miller et al, 1991; Napier, 2006; Watts & Zimmerman, 1983). Men även 

agentteorin och stakeholder theory som vi använde vid härledningen av vår nyfunna 

faktor finansiering anses bidra till förklaringar bakom denna utveckling (Fama & 

Jensen, 1983; Harrison & Wicks, 2013).  

 

En stor förändring måste göras i vår modell då hela distinktionen mellan interna och 

externa faktorer faller bort då ingen av de interna faktorerna kan anses förklara 

notutvecklingen. Det gör att vi får ändra utseendet på vår modell. Om vi nu överger 

synen på interna och externa faktorer som vi inspirerades att använda av Bjärtun och 

Waldestål (2014), kan det vara bra att ha en annan distinktion i vår modell. En 

distinktion vi fann i vår fallstudie är att de olika faktorer vi kommer fram till förklara 

notutvecklingen, förklarar två sorters noter i form av obligatoriska noter och noter som 

räknas som frivillig redovisning. Detta är en distinktion som kan vara nyttigt att ha med 

i vår modell för att få ytterligare en förklarande dimension då vi inte bara visualiserar 

vilka förklarande faktorer som då finns som påverkar notutvecklingen, utan även hur 

dessa faktorer påverkar noterna. Denna distinktionen har även fleratalet forskare som vi 

tagit med i detta arbete använt sig av, vilket gör att den kan ses som accepterad inom 

forskningens värld (Brammer & Pavelin, 2008; Broberg, Tagesson & Collin, 2010; 

Francis, Nanda & Olsson, 2008).  

 

Tillämpningen av distinktionen mellan frivillig och obligatorisk redovisning av noter 

gör att vi måste fundera på huruvida varje faktor kan antas förklara antingen 

obligatoriska eller frivilliga noter, alternativt båda sorterna. Lagstiftningsfaktorn 

påverkar i så fall självfallet noter genom att de blir obligatoriska. Faktorn politiska 

projekt kan påverka noter i den frivilliga redovisningen men även noter som blir 

obligatoriska via lagstiftning och denna faktor är således i ett mellanskikt i denna 
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distinktion. Imitationsfaktorn, faktorn samhällets värderingar samt den nyligen 

framtagna faktorn finansiering påverkar endast den frivilliga redovisningen då det är 

företagets egna val som svar mot osäkerhet eller rådande samhällsdebatt samt som en 

åtgärd för att tillfredsställa finansiärer.  
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8 Slutsatser 
I detta avslutande kapitlet tar vi upp de viktigaste slutsatserna vi drar från detta arbete 

och kopplar dem även till vårt formulerade syfte i det inledande kapitlet. Vi kommer 

även diskutera vissa begränsningar som fanns i vårt arbete samt ta upp vissa förslag på 

framtida forskning inom området. 

 

8.1 Sammanfattning av slutsatser  
I inledningen skrev vi att med detta arbetet syftade till att utveckla en modell som kan 

förklara notutvecklingen, något som vi försökt göra utefter den analys gjord i tidigare 

kapitel. Vår reviderade modell presenteras nedan.  

  

 
Figur 10 - Reviderad modell med faktorer 
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I figur 10 som utgör vår reviderade modell har vi visualiserat de faktorer som vi i detta 

arbete har kommit fram till förklarar notutvecklingen. Vi har även försökt fånga upp 

distinktionen mellan frivillig och obligatorisk redovisning genom att använda 

färgskalor, desto mörkare färg ju mer obligatorisk redovisning påverkar den specifika 

faktorn. Därmed är lagstiftningsfaktorn som endast påverkar obligatorisk redovisning 

svart, samtidigt som imitations-, samhällets värderingar- och finansieringsfaktorn är vita 

då de endast förklarar delar av den frivilliga redovisningen. Faktorn för politiska projekt 

anses förklara både obligatorisk och frivillig redovisning och därmed är denna grå. 

Rektangeln med själva noterna har en toning från svart till vitt för att visa att 

notapparaten består av både obligatorisk och frivillig redovisning. Den är mestadels 

svart för att visa att den största delen av noterna har tillkommit via obligatorisk 

lagstiftning. 

 

8.2 Teoretisk implikation 
Dock är frågan huruvida de faktorer bakom notutvecklingen som vi kommit fram till i 

detta arbete även går att ses som faktorer bakom den övriga redovisningen. 

Lagstiftningen är en självklar faktor bakom redovisningen då de flesta delarna av 

redovisningen regleras i lagstiftningen, inte minst i årsredovisningslagen. Imitation och 

mimetisk isomorfism är långt ifrån något nytt påfund inom redovisningen och något 

vidare resonemang om dess väsentlighet inom redovisningen behövs knappast (Appold, 

2005; DiMaggio & Powell, 1983; Mizruchi & Fein, 1999; Tuttle & Dillard, 2007). 

Likaså har samhällets värderingar och normativ isomorfism behandlats inom 

redovisningen, Irvine (2008) och Pirinen (2005) är två exempel som har behandlar den 

normativa isomorfism som DiMaggio och Powell (1983) beskriver.  

 

När det kommer till finansieringsfaktorn kan vi hänvisa till de källor vi använde när vi 

först identifierade behovet att tillfredsställa finansiärerna via redovisningen och därmed 

finns inte detta behov endast i noterna (Baginski, Clinton & Mcguire, 2014; Bagnoli & 

Omri, 2007; Balakrishnan, Billings, Kelly & Ljungqvist, 2014; Belgacem och Omri, 

2014; Bhatia & Dhamija, 2015; Cheynel, 2010; Francis, Nanda & Olsson, 2008; 

Jankengård, 2015; Kumar, Lang & Sivaramakrishnan, 2012; Lo, 2014; Oluwagbemiga, 

2014; Smith, 2006; Taylor, 2013; Wen, 2013). Dessa forskare tar upp att det behov som 

vi anser vara upphov till att finansieringsforskningen finns för den frivilliga 

redovisningen och redovisningen som helhet, vilket gör att även andra delar inom 
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redovisningen antas förklaras av att företagen vill förse sina finansiärer med 

information. Politiska projekt, i form av att politiker lagstiftar kring notredovisningen 

med det specifika syftet att påverka företagets beteende kring ett identifierat 

samhällsproblem, menar vi är en tidigare oidentifierad faktor bakom redovisningen. 

Denna faktor skulle behöva testas empiriskt innan vi kan fastställa att den även är 

hänförbar till andra grenar i ”redovisningsträdet”. En aspekt som dock tyder på att så 

skulle vara fallet är Högfeldts (2005) artikel som skriver att svenska politiker har haft 

stort inflytande på företagens agerande genom tiderna.  

 

Vidare skrev vi i syftet att om vi lyckas fullfölja vårt syfte kan vi bidra till att andra 

forskare ser den potential som noterna har inom redovisningsforskningen. Vi har nu 

visat att notapparaten kan användas som komplement till forskningen kring redovisning 

i helhet. Detta genom att en avsmalning av forskningsområdet till endast noterna gör att 

man enklare kan se vissa aspekter som kan vara svåra att identifiera i redovisningen som 

helhet, till exempel de politiska projekt som vi i detta arbetet har identifierat med hjälp 

av Englund (2003). Med hjälp av notapparaten kunde vi således identifiera faktorer 

bakom redovisningen som hade varit svåra att finna i forskning som berör 

redovisningen som helhet såsom Alves et al (2012), Carnegie och Napier (2012) Forte 

et al (2015), Littleton (1933), Miller et al (1991), Nurunnabi (2015), Sangster (2016), 

Watts och Zimmerman (1987) samt Zeng et al (2012). 

 

8.3 Praktisk implikation 
Ett annat tillvägagångssätt, som kanske är enklare att genomföra samt mer effektivt, är 

att ägna sig åt lobbying och försöka få politiker att inse problemet som den lobbande 

parten anser finns med löneskillnaderna för att dessa politiker sedan ska vidta åtgärder 

för att lösa detta problem. Dock har vi redan konstaterat att EU jobbar på ett förslag att 

lagstadga just detta (Victorzon, 2016), vilket kan ses som att parter redan har gjort de 

nämnda tillvägagångssätten. 

 

Praktisk relevans får vi även genom att vi bidrar till den debatt om noterna som vi 

identifierade i inledningen via olika debattinlägg. Vårt bidrag består av ett fokus på 

historia bakom noterna, vilket vi ansåg saknades i debatten. Debattinläggen bestod av 

kritik om noternas utformning och längd och med ett historiskt perspektiv är det lättare 

att se syftena bakom noterna för att därefter kunna diskutera deras egentliga relevans. 
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(Hay & Antonio, 1990; Morunga & Bradbury, 2012; Murphy, 2015) Med de 

förklarande faktorerna bakom noterna vi här har tagit fram här kan man se noternas 

bakomliggande syfte och därmed avgöra dess relevans idag. Kan exempelvis de noter 

som tillkom på 60-talet och som antogs förklaras av finaniseringsfaktorn anses ha 

relevans än idag?  En stor del av dem lagstiftades och används än idag vilket tyder på att 

företagen själva var på rätt spår. Det faktum att vi genom vår faktor politiska projekt 

bidrar med en ny aspekt inom redovisningen, att politiker kan använda redovisningen 

för att försöka lösa identifierade samhällsproblem, kan även tillföra ett nyttigt bidrag till 

denna debatt. Detta genom att dessa noter utan att ta hänsyn till det bakomliggande 

syftet i form av politiska projekt kan anses vara irrelevanta, men efter att beaktning 

tagits till politikernas tilltänkta syfte istället kan anses vara av hög relevans. 

 

8.4 Begränsningar i arbetet 
Det finns vissa saker vi hade kunnat göra annorlunda för att öka chanserna till att få 

ännu mer önskade resultat. I och med att vi i fallstudien konstaterade att 

lagstiftningsfaktorn förklarade en väldigt stor del av noterna som alltså tillhör den 

obligatoriska redovisningen, kunde vi fastställa att dessa noter inte kunde ha sin 

förklaring i någon av de interna faktorerna. Därför hade vi kunnat begränsa vår 

statistiska studie till att endast inkludera de noter som härstammar från den frivilliga 

redovisningen. Det är möjligt att vi i sådana fall hade kunnat få andra resultat för de 

interna faktorer och dess tillhörande hypoteser. Nackdelen med detta tillvägagångssätt 

är dock att lagstiftningen tagit över majoriteten av de noter som finns för de senare 

årens observationer vilket innebär att urvalet blivit betydligt mindre. 

 

En annan sak vi hade kunnat gjort annorlunda och som möjligen hade lett till bättre 

resultat i vår statistiska studie är att använda andra mått. I analysen för den statistiska 

studien menar vi att främst måtten för komplexiteten och ägarstrukturen inte var 

tillräckliga. I efterhand inser vi att komplexiteten troligtvis förklaras av fler 

komponenter än de vi använde och bör även kombineras till ett och samma mått istället 

för att delas upp i olika. För ägarstrukturen bör även olika ägartyper identifieras då 

dessa kan tänkas använda sin makt på olika sätt och i olika hög utsträckning. Vi vill 

dock förtydliga att vi är medvetna om att de samband vi antog fanns mellan de interna 

faktorerna och noterna helt enkelt kan vara felaktiga från första början och att det 

därmed inte spelar någon roll vilka mått vi använder för att testa dem. 
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I fallstudien använde vi oss endast av två företag från samma bransch som dessutom var 

någorlunda lika i storlek också. Det gör att företag i andra branscher eller mindre 

företag kan tänkas förklaras av andra faktorer eller åtminstone av dessa faktorer i olika 

hög grad jämfört med de företag som vi använde i fallstudien. Det är logiskt att tänka att 

åtminstone mindre företag använder sig av mindre frivillig redovisning och därmed bör 

lagstiftningsfaktorn förklara en desto större del, och samma antagande kan göras för 

onoterade bolag. Företag i andra branscher lär ha olika utfall av imitationsfaktorn då 

denna är branschspecifik. Även den statistiska studien har vissa begränsningar i urvalet 

då endast Large Cap-företag användes och därmed kan inte samma resultat antas 

föreligga för mindre företag eller onoterade företag. Dock ska vi påpeka att vi inte hade 

kunnat ta med alla möjliga sorters företag i vår fallstudie, dels för att det hade resulterat 

i på tok för många observationer men även för att det hade varit betydligt svårare att 

samla in årsredovisningar för mindre och onoterade företag. 

 

Även om vi gjort vårt bästa för att underbygga de externa faktorerna i fallstudien är vi 

medvetna om att dess förklaringsgrad går att ifrågasättas. Även om vi identifierade 

noter som uppkomna på grund av imitation finns givetvis möjligheten att det snarare var 

slumpen som avgjorde att SKF redovisade dessa noter i observationen efter att Volvo 

gjorde det. Vi är också fullt medvetna om att faktorn samhällets värderingar är en aning 

diffus och svår att med betryggande säkerhet säga är förklaringen till dessa noter. 

 

8.5 Förslag på framtida forskning  
Framtida forskning kan undersöka de förklarande faktorerna bakom noterna i andra 

länder för att se om de framtagna faktorerna kan förklara noterna i annan utsträckning 

än i Sverige eller om det rent ut av kan finnas andra tänkbara faktorer. Till exempel kan 

anglosaxiska länder som har större fokus på aktieägare kan tänkas ha högre 

förklaringsgrad för faktorn finansiering, men detta måste dock testas empiriskt innan 

några antaganden kan fastställas. Något som även kan vara av intresse är att se om de 

framtagna faktorerna kan tänkas påverka andra delar av redovisningen också, det är 

främst politiska projekt som vi anser är aktuellt för detta. 
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Framtida forskare kan även välja att titta på informationen i noterna på ett annat sätt än 

vi gjorde. Vi valde att granska informationen i noterna efter vilken typ av information 

som noten innehöll såsom tillgångar, skulder och principer. Det kan även vara av 

intresse att mäta mängden information i varje not för att se om detta förändrats över tid. 

Något som även kan vara av intresse att undersöka är hur mycket respektive not 

förändras mellan varje år. Företag kan tänkas ha vissa standardfraser som de alltid 

använder i noterna och därmed i stort sett kopierar noterna från tidigare år med vissa 

mindre förändringar. Genom detta tillvägagångssätt kan man även se om och hur 

företag väljer att omformulera sig under år som anses som mindre lyckade i form av 

förlustresultat eller tapp i omsättning. 

 

Vi anser även att forskning kring notapparaten kan utgöra nyttiga bidrag i andra 

avseende än just faktorer bakom redovisningen. Bland annat anser vi att det kan bidra 

till ökad förståelse kring hur företag tänker och agerar om man utreder vad företag 

väljer att fokusera på i notredovisningen. På samma sätt skulle man ge ytterligare ett 

bidrag till forskningen som behandlar skillnader mellan länder då det kan vara intressant 

att undersöka om notapparaten skiljer sig åt länder emellan. Trots att det finns en uppsjö 

av studier som behandlar skillnader mellan länder kan en studie som fokuserar på hur 

notapparaten skiljer sig finna nya skillnader mellan länder som tidigare forskning inte 

lyckats identifiera. Exempelvis kan det tänkas att politisk inblanding kan vara lättare att 

identifera i noterna på det sätt som vi gör med polkitiska projekt och därmed kunna 

undersöka om olika länder har olika mycket grad av politisk inblandning.  
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10 Appendix 
10.1 Appendix 1. Histogram - Storleksmåtten 
Denna bilaga innehåller två histogram för de båda storleksmåtten tillgångar och 

omsättning som användes för att undersöka normalfördelningen för de båda variablerna.  
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10.2 Appendix 2. Kolmogorov-Smirnov test 
Nedan är KS-test för de båda logaritmerade storleksmåtten tillgångar och omsättning 

samt dotterbolag som användes för att undersöka normalfördelningen för de nya 

variablerna. Efter följer KS-test för övriga variabler som användes i den statistiska 

studien. 
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10.3 Appendix 3. Histogram - De beroende och oberoende variablerna 
Denna bilaga innehåller först två histogram för de båda logaritmerade tillgångarna och 

omsättning som användes för att se normalfördelningen för de båda variablerna. Vidare 

finns även histogram för övriga oberoende variabler samt de beroende variablerna. 
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10.4 Appendix 4. Korrelationsmatriser 
Antal 
 

 
 
 
Förändring 
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10.5 Appendix 5. Företag i urvalet för den statistiska studien 
Gröna årtal representerar de årsredovisningar som är inkluderade i studien och röda de 

som vi tyvärr inte lyckades få tag på.  
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10.6 Appendix 6. Fallstudienoter 
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