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I

FÖRETAL

Föreliggande studie har utförts vid sektionen för Redovisning och

Finansiering vid EFI. Den är en del av ett större långsiktigt

forskningsprogram inom sektionen. Detta har som gemensam nämnare

haft en modell, som återspeglas i det beskrivningsschema, som för

fattarna använt för analys av primärmaterialet. Det kan vara moti

verat att något informera om forskningsprogrammet och bakgrunden

till modellen, som primärt är en utveckling och sammankoppling av

en serie begrepp och definitionsmässiga samband av redovisnings

teoretisk art. Måtten och sambanden är emellertid av väsentlig

betydelse såväl från företagsekonomisk som samhällsekonomisk syn
punkt.

Intresset för samband mellan kapitaltillväxt och räntabi

litet kom först att avse familjeföretag och deras möjligheter till

överlevnad mellan två generationer. Med stöd av den preliminära

versionen av EFO-rapporten formulerades arbetshypotesen att pro

duktivitetstillväxt var ett nödvändigt villkor för överlevnad inom

den konkurrensutsatta sektorn och att produktivitetstillväxt som

regel var förknippad med kapitaltillväxt. Analysen gällde vilka

räntabilitetskrav som måste ställas på familjeföretag för att möta

dels antagna minimikrav om kapitaltillväxt vid bibehållen solidi

tet, dels kapitalskatter på en växande förmögenhet. Försök gjordes

att jämföra dessa räntabilitetskrav med inom industrin uppnådd rän

tabilitet. Tillgängliga data för sådana jämförelser var emellertid

bristfälliga i flera avseenden. Resultaten av denna analys presen

terades först i ett föredrag inför Nationalekonomiska föreningen i

april 1970 och senare i en artikel i Skandinaviska Bankens Kvar

talsskrift (1970:2)med civilekonom Jan Werding som medförfattare.
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Därefter utvecklades under 1970 en modell för integrerad

beskrivning och analys av ett individuellt företags historiska ut

veckling i fråga om kapitaltillväxt, räntabilitet på totalkapital

och eget kapital, skuldsättningsgrad och skuldstruktur Jämte där-
med förknippade räntekostnader. Den tillämpades först på AB Volvo,

vars årsredovisning fyllde de krav på öppenhet och konsistens, som

modellen krävde. Som medhjälpare hade jag då civilekonomerna Göran
Molin och Jan Werding. Parallellt härmed gjordes mera summariska

beskrivningar på basis av aggregerade data för svenska börsbolag

och visst internationellt jämförelsematerial. Vidare utvecklades

model.len för tillämpning i långsiktig planering i form av inbördes

konsistenta mål för tillväxt~ räntabilitet, kapitalstruktDr och
risk,. Resultaten av utvecklingsarbetet kom i första hand att an

v~ndas i undervisningen vid Handelshögskolan och för~tagsledarut

bildningen vid Institutet för företagsledning (IFL). Tillämpningar
på empiriskt material har successivt utvidgats. I detta sammanhang

bör särskilt framhållas en av civilekonom Leif Eriksson genomförd

analys .av SAPA från och med företagets start 1963, detta som ett led
i planeringen av ett IFL-seminarium om finansieringspolitik 1973.

På basis av den histori.ska analysen konstruerades en dCl:torstödd mo

dell för långsiktig finansiell planering (SAPA-modellen), som an

vänts för undervisningsändamål sedan våren 1973. Datormodellen ut

arbetades av civilekonomerna Anders Ullberg och Göran Tidström. De

arbetar för närvarande med en studie av finansiell planering i varvs

företag med hjälp av simuleringsmodeller.
Tanken på en brett upplagd studie på företagsnivå av den

svenska industrins kapitaltillväxt, dess finansiering och ränta

bilitetsutveckling under 60-talet började på allvar växa fram efter

en debatt i Nationalekonomiska föreningen i januari 1971, då dåvaran

de finansminister Gunnar Sträng presenterade "Arets statsverkspropo

si t i on ". I ef t er fö l j ande debat t, spm bl a gä11 de de n ekonom i ska ut

v.ec:klingen under 60-talet, gjorde jag ett inlägg, i vilket jag pre

senterade en kort analys och tolkning av börsföretagens (handels!

industriföretags) kapitaltillväxt och soliditetsutveckling. Det kan

vara av intresse att här återge delar av denna enkla och synnerligen

approximativa analys, eftersom den utgjort ett väsentligt incitament

ti 11 fördj upade ana.l yser. Jag ci tera r därför från Na t i ona l ekonomi ska

Föreningens Förhandlingar (13.1.1977, s 34 f.):
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Det Vlsar sig att de totala tillgångarna liksom omsätt
ningen, under perioden 1965-69 har vuxit genomsnittligt
8-9 procent per år, skulderna med ca 12 procent per år
och det egna kapitalet med 5-6 procent per år. Skulderna
har således vuxit något mer än dubbelt så snabbt som det
egna kapitalet. Detta betyder att det under 60-talets se
nare hälft har blivit en ganska radikal förändring i före
tagens kapitalstruktur. I slutet av 1969 och vid ingången
av år 1970 hade sålunda ett stort antal företag dubbelt så
mycket skulder som eget kapital medan situationen under
1960-talets tidigare hälft karaktäriserades av att skulder
och eget kapital var ungefär lika stora. Här bar vi allt
så under en anmärkningsvärt kort period fått en mycket vä
sentlig strukturförändring. Och anledningen härtill är
mycket enkel. Jag skall här bara ta ett exempel för att
illustrera vad det är som ligger bakom. Jag har valt
exemplet så att siffrorna ungefär återspeglar min gissning
om hur verkligheten genomsnittligt gestaltat sig.

Tillväxt
(per år)

8%
11%

5%

Tillväxten av eget kapital bestämmes av tre fRktorer:
räntabilitet på eget kapital, utdelningar och nyemissio
ner. Den räntabilitet, som de st6rre företagen har haft
under senare delen av 60-talet, ligger genomsnittligt
gissningsvis snarare under än över de 8 proc~nt (efter
skatt) som antagits i exemplet ovan. UtdelninGarna har
förutsatts motsvara hälften av vinsten, vilket är en
ganska realistisk storleksordning. Nyemissionerna har
under 60-talets senare del varit i det närmaste negliger
bara. Här har de antagits utgöra 1/4 av utdelninGarna,
eller l procent av det egna kapitalet. Vid dessa förut
sättningar erhålles således en tillväxt av eget kapital
med 5 procent. Detta är 3 prol'entenheter lägre än till
växten i totalkapitalet (8 procent). Skulderna måste så
ledes växa desto snabbare. Eget och främmande kapital an
tas i utgångsläget vara lika stora, varför skulJerno. måste
växa med 3 procentenheter snabbare än totalkapltalet och
således mer än dubbelt så snabbt som det egna ko.pitalet.
Detta kan ses som en enkel illustration till en t.ypisk
utveckling för företag under 60-talet, speciellt Jess se
nare del, ol~h en förklaring t iII ~ltgångsliget för '(0-tRlet.

För att tillväxttakten för det p~n8 kapita10t skall kunna
förbättras erforJra.s enligt min beJönming att rÖl~etar:en

inom den kC:1kurrensutsatta ~-:;t?ktorn kan åtprh~-lr~jta jt:='D r:in
tabil i tets för~-:;ämrint~, som i n t. r~i.rfaJe under l 060-t,rrl !;,:>t •••
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Oåvarande finansminister - mer känd för sin sparsamhet än mot
satsen i fråga om lovord till ekonomiprofessorer - uttryckte sin upp

skattning över denna analys och inbjöd mig senare till en föredragning
inför regeringens ekonomiska planeringsråd. Det intresse, som från

många håll visades för företagsekonomiska redovisningsorienterade be
skrivnings- och analysmodeller som komplement till macro-ekonomiska mo
deller,innebar en betydande stimulans i arbetet att söka realisera
projektet. I egenskap av ledamot av det till Statistiska Centralbyrån
(SCS) knutna vetenskapliga rådet, hade jag också förmånen att kunna få
projektet associerat till rådets projektverksamhet med hänsyn till dess

anknytning till SCB:s planerade utbyggnad av företagsstatistiken avseende
vinster m m till en räntabilitetsstatistik.

En förplanering av föreliggande studie påbörjades på hösten 1971
med finansiellt stöd från Svenska Handelsbankens Stiftelse för samhälls
vetenskaplig forskning. Påföljande höst förelåg den undersökningsplan,

för vars genomförande anslag beviljades av Riksbankens Jubileumsfond i
slutet av året. 1973 startade materialinsamlingen och uppbyggnaden av

projektets databank. Denna fas av undersökningen jämte därtill ankny

tande programmeringsarbete var färdig först 1976. Den är således den
arbets- och tidsmässigt mest krävande delen av studien. Ifrågavarande

databanksinvestering ter sig något oproportionell om den betraktas en
bart som en utgångspunkt för de analyser som här avrapporteras. Data
bankens syfte är emellertid vidare. Den är också avsedd att utgöra en
bas för framtida forskning, inklusive uppföljningar av denna studie med

1972 som sista undersökningsår. En uppdatering av databanken har redan
skett i samarbete med SCB t o m år 1975 och med finansiellt stöd från

Carl-Bertel Nathhorsts Vetenskapliga stiftelse. Civilekonom Karin Aker
man har administrerat denna uppdatering.

Efter starten av detta projekt har ett flertal andra, mindre
tidskrävande, studier av räntabilitet, kapitalstruktur ffi m avseende

hela industrin, vissa branscher eller urval av enskilda företag genom

förts med tillämpning av mått och samband enligt här använd modell.

Detta gäller t ex industristrukturutredningens delrapport om industrins

finansiella utvecklingstendenser (SnU 1974:12), som bygger på aggregerade

data. Kunskapen om industrins finansiella utveckling under 50-talet har
därför ökat betydligt sedan föreliggande projekt påbörjades. Därmed

föreligger också förbättrade möjligheter till avstämning mellan olika

undersökningsresultat och jämförelser mellan analyser på företagsnivå
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vs aggregerad nivå. Projektets särdrag är i nuläget dess analyser i

mätmetodologiskt syfte, dess metodik för kartläggning på företagsnivå

av olika utvecklingsprofiler, dess mångfald av varandra kompletterande

sambandsanalyser och dess analys av företagens skuldstruktur enligt

olika klassificeringsgrunder jämte alternativa mått på skuldsättnings
grad.

En del av det mätmetodologiska syftet har varit att söka kvali
tativt skatta hur beaktande av orealiserade prisförändringar på real

tillgångar skulle ha påverkat studerade variabelvärden. Underlag här

för har erhållits från av civilekonom Anders Gutenbrant genomförda si

muleringar av olika variabelvärdens utveckling vid olika antaganden om

prisutveckling, investeringstakt m m och vid olika metoder för resul

tat- och kapital mätning. Empiriska undersökningar kring denna typ av

mätproblem göres för övrigt i en pågående undersökning av civilekonom

Leif Eriksson och ekon dr Lars östman om användningen av resultat- och

räntabilitetsmått vid styrning av divisionaliserade företag. I års

redovisningar tillämpade metoder för räntabilitetsmätningar, inklusive
hänsynstagande till pris- och penningvärdeförändringar, har kartlagts

av civilekonom Olof Wesström. l

Det har också varit angeläget att söka kontrollera i vilken ut

sträckning undersökningsresultaten påverkats av det förhållandet att

studien bygger på primärdata för de juridiska enheterna aktiebolag och

ej för koncernenheter. De kontroller som varit möjliga att genomföra

tyder ej på att detta förhållande varit av avgörande betydelse. En

fullständigare kontroll kan emellertid göras efter färdigställandet av

ett annat av sektionens databanksprojekt, FINDATA, med ekon dr Lars

Erik Forsgårdh som projektledare. Denna databank avser enbart börs

bolag och innehåller årsredovisningsdata på koncernnivå. Den har

just blivit färdig för användning.

Det ovan sagda torde illustrera hur det projekt, som här av

rapporteras, varit en del av och ett led i ett långsiktigt forsknings

program och utvecklingsarbete, i vilket en stor del av sektionens fors

kare varit engagerade.

l
Olof Wesström har också ~älpt mig i hittills föga framgångsrika an-
strängningar att överbrygga gapet från ett halvfärdigt ålderstyngt
manuskript till en färdig lärobok om den modell, som haft karaktären
av gemensam nämnare för vårt forskningsprogram.
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Det tillkommer självfallet inte mig att utvärdera föreliggande
forskningsrapport. Men det må vara mig tillåtet att uttala respekt
och beundran för projektledarnas och deras medarbetares energikrävan
de och tålamodsprövande arbete med materialinsamlingen och uppbyggna
den av projektets databank. Jag behöver emellertid ej be om tillåtel
se att framföra ett stort och varmt tack för de forskningsanslag, som
möjliggjort projektet och för den hjälp som erhållits från undersök-

~

ningsföretagen och från Statistiska Centralbyrån.

Stockholm i november 1977

EKONOMISKA FORSKNINGSINSTITUTET
vid Handelshögskolan i Stockholm

Sven-Erik Johansson

Chef för sektionen för
redovisning och finansiering
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FÖRORD

Finansieringen av den svenska industrins tillväxt har sedan många

år varit ett omdiskuterat spörsmål i den ekonomiska debatten. En
för industriföretagen sjunkande självfinansiering har medfört ett
behov av ökad lånefinansiering. Diskussionen har gällt såväl före
tagens möjlighet som deras villighet till ökad långfristig finan
siering. Farhågor har uttalats om företagens obenägenhet att ytter
ligare sänka sin soliditet. Samtidigt har avtagande investerings
vilja satts i samband med avtagande lönsamhet. Det är mot bakgrund
av denna diskussion som studien initierats.

Alltsedan studiens start har samarbetet oss emellan varit
en förutsättning för projektets omfattning och genomförande. Inför
studiens avrapportering har vi enats om viss arbets- och ansvars
fördelning. Lars Bertmar har således författaransvar för Kapitlen
4, 6-9 och 15-19 samt Appendix 3. Göran Molin har motsvarande
ansvar för Kapitlen 1-3, 5, 10-14 och 20 samt Appendix l, 2,4 och
5. Den nu redovisade ansvarsfördelningen får dock ej dölja att
denna rapport har sitt ursprung i en gemensamt förvärvad föreställ
ningsram. Rapportens tillkomst är ett resultat av gemensamma
beslut och gemensa.mma ställningstaganden. Det senare innebär också
att vi haft ett ömsesidigt inflytande på varandras författande.

Tillgången till resultat- och balansräkningsdata har varit
den avgörande förutsättningen för projektets fullföljande. Vi vill
därför tacka de i studien ingående företagen dels för deras till
stånd att låta oss utnyttja Statistiska Centralbyråns finansstatistik,

dels för deras medverkan i den enkät varigenom finansstatistikens
uppgifter kompletterats.
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Under arbetet med denna studie har vi haft förmånen att till

höra Ekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm

(EFl). Arbetet har bedrivits inom sektionen för redovisning och fi

nansiering och ingått som ett led i sektionens forskningsprogram kring

användningen av redovisningsorienterade mått, speciellt räntabilitet,

såväl för beskrivning och analys av finansiella utvecklingsförlopp,

som för intern ekonomisk styrning och kontroll. Vi känner speciellt
stor tacksamhet gentemot sektionens chef, Sven-Erik Johansson, som

varit vår handledare och studiens initiativtagare. Under arbetets

gång har hans odelade stöd och vägledning varit en ständig källa till

uppmuntran. I slutskedet har hans manuskriptgranskning med åtföljan

de synpunkter varit av ansenlig nytta för oss.

Många är de personer vars arbetsinsatser varit direkt avgöran

de för studiens genomförande. Karin Akerman har sedan flera år varit

knuten till projektet. Hennes engagerade medverkan har omfattat hela

den process vilken resulterat i en funktionsduglig databank, dvs be

arbetning, kontroll och rättelser av data, men också alla de övriga
uppgifter som hör en omfattande empirisk studie till. Hon har även

hjälpt oss med att sammanställa tabeller och med att granska och kont

rollera rapportens innehåll. Vi är henne ett stort tack skyldig.

Hon har utgjort ett utomordentligt stöd i det dagliga arbetet. Av

samma skäl vill vi rikta ett stort tack till Magnus Forssblad. Fr o m
slutfasen för databankens uppbyggnad har han ansvarat för den dator

programmering som förekommit inom projektet. Vi kan inte nog värde

sätta den skicklighet med vilken han - oavsett tidpunkt på dygnet 

tagit sig an våra önskemål. I det här sammanhanget vill vi också

tacka Anders Gutenbrant. De av honom framtagna undersökningsresulta

ten i hans pågående studie "Analys av redovisningsmässiga mått på rän

tabilitet och kapitalstruktur" har haft stor betydelse för delar av

denna rapports innehåll. Under en kortare tid har han även varit oss

behjälplig med databankens uppbyggnad.
Också under studiens inledande skede har projektets fortskri

dande varit beroende av personer vilka medverkat inom projektet. Ett

särskilt tack riktas till Thomas Jansson och Stefan Rosell, vilka

under en längre period både psykiskt och fysiskt biträtt oss med den

arbetskrävande datainsamlingen, enkätutformningen, handhavandet av

företagskontakter etc. Vi tackar också Lars-Olof Hammarberg, Thage
Södergren, Hans Wenehult och Olof Wesström, vilka under kortare
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perioder arbetat med liknande sysslor. Anders Ullberg har ansvarat

för det grundläggande programmeringsarbetet vid databankens uppbygg
nad, vilket bl a innefattat en mängd rutiner för samordning och pri

oritering av information från olika datasamlingar. Vi vill upprik

tigt tacka honom för denna insats.

Vi vill också tacka alla de medarbetare vid Statistiska
Centralbyrån som ställt sina krafter till vårt förfogande. Speciellt
tänker vi här på Leif Sundberg som alltsedan studiens start engage
rat sig i våra förehavanden och med vilken vi haft ett givande sam
arbete.

Mats-Olof Ljungkvist och Erling Peterssohn har givit synpunkter

på delar av rapportens innehåll. Leif Colleen har vi vid behov
kunnat konsultera i statistiska frågor. Till dessa men också till
övriga lärare och forskare som hjälpt oss vill vi framföra ett varmt
tack.

Vi är tacksamma mot Ingrid Ekenäs, som snabbt, effektivt och
noggrant låtit arbetsmanuskripten passera ett otal versioner. Hon har
också svarat för en stor del av slutrapportens figurutformning. Också

Siv Kretz och flera andra sekreterare har hjälpt oss med utskrifter.
Barbro Orrung och Ingrid Rosenvinge har skrivit ut slutrapporten.
Nancy Adler har översatt den engelska sammanfattningen. Ingrid Ekenäs,
Margareta Modin och Evert Molin har hjälpt oss med korrekturläsning

och vissa andra åtgärder av betydelse för rapportens innehåll och ut
formning. Ett hjärtlig tack för allt detta bistånd.

Att tillhöra en forskningsorganisation som EFI har på många
sätt underlättat det fortlöpande arbetet. Vår uppskattning av
institutets administrative chef, Rune Castenäs, och övrig administra
tiv personal är stor.

Studien har finansierats av Riksbankens Jubileumsfond,

Svenska Handelsbankens Stiftelse för Samhällsvetenskaplig Forskning

och Vetenskapliga Rådet vid Statistiska Centralbyrån. Vi vill fram
föra ett varmt tack härför. Detta tack riktar sig också till Carl
Sertel Nathhorsts Vetenskapliga Stiftelse, som möjliggjort en sådan

uppdatering av databanken att den i fortsättningen även kan utnytt-,
jas för uppföljande och kompletterande studier till den här avrappor
terade.
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Sist men inte minst tackar vi Christina, Karin, Anna, Henrik,
Louise, Petra, Pontus och Thomas utan vars bidrag inte så många vore
att tacka.

Vaxholm november 1977

Lars Bertmar Göran Molin



XI

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

KAPITEL INLEDNING l

l . l Bakgrund och problemställning 1

l .2 Undersökningens syften 5

1.3 Avgränsningar 7

l .4 Undersökningsperiod 9
l .5 Rapportens disposition 9

KAPITEL 2 FöRESTÄLLNINGSRAM, ANKNYTANDE STUDIER OCH UNDER-
SöKNINGSANSATS 12

2.1 Inledning 12
2.2 Föreställningsram och grundschema 12
2.3 Anknytning till existerande teoribildningar 19
2.4 Anknytning till andra beskrivande undersökningar av

svensk industri 27
2.4. l Allmänt 27
2.4.2 Undersökningar på agg regerade data 27
2.4.3 Undersökningar på enskilda företag 30
2.4.4 Särskiljande drag hos föreliggande studie 33

2.5 Undersäkningsansats 34
2.5.1 Det mätmetodologiska syftets innebörd 34
2.5.2 Det deskriptiva syftets innebörd 38

KAPITEL 3 UNDERSöKNINGENS MÄTMETODIK 42

3. l Inledning 42
3.2 Tillämpad mätmetod - metod 42

3.3 Alternativ mätmetod - metod 2 44



KAPITEL 4
4. l

4,2

4.3
4 .. 4

4 .. 5

4.6

KAPITEL 5
5 o l

5 0 2

5.3

5.4

KAPITEL 6
6. l

XII

3.3.1 Allmänt 44
3.3.2 Penningränta och realr~nta 45
3.3.3 Metod 2 - innehåll och mätproblem 47

Jämförelse mellan metod l och 2 50

Hänsynen till redovisningspraxis 54
Måttens beroende av mattidpunkten 57

Sammanfattning 58

BESKRIVNINGSSCHEMA 60

Inledning 60
Beskrivningsschema - enperiodsversion 61
Typer av flerperiodsmått 64

Beskrivningsschemats flerperiodsversion - nivåmått 66
Beskrivningsschemats flerperiodsversion - för-
ändringsmått 69

Konjunkturutjämning av nivå- och förändringsvärden 74

UNDERSöKNINGENS MÄTINSTRUMENT 78
Inledning 78
Mätinstrumentet - avvägningar och kriterier 78
Mätinstrumentets principiella uppbyggnad och innehåll 81

5.3.1 Utnyttjade värdebegrepp 81
5.3.2 Balansräkningsmallen 83

5.3.3 Resultaträkningsmallen 88

5~3.4 Avskrivningar och beräknade räntekostnader 91

Grundschemats enperiodsversion i termer av mät-
instrumentet 97

URVAL, DATAINSAMlING OCH DATABEARBETNING 100
Urval 100
6.1.' Sammanfattande redogörelse för antalet utvalda

företag 100

6.1.2 Urvalskriterium l: Svenska företag 102

6.1.3 Urvalskriterium 2: Industriföretag 102
6.1.4 Urvalskriterium 3: Juridisk person 103

6.'.5 Urvalskriterium 4: Företagets storlek '07
6.1.6 Bortfall 108
6.1.7 Sammanfattande karaktäristik av urvalet 109



XIII

6.2 Datainsamling 112

6.3 Databehandling 114

6.4 Kontroll av data 116
604.1 Moment ikontrollarbetet 116
6.4.2 Databankens tillförlitlighet efter kontroll-

arbetet 118

KAPITEL 7 MÄTRESULTATENS KÄNSLIGHET FöR TILLÄMPAD MÄTMETODIK 120
7.1 Inledning 120

7.2 Skillnaderna mellan metoderna för mätning av
penningränta 120

7.3 Lagervärderingens betydelse för skillnaden mellan
metod l och metod 2 122

7.3.1 Lagervärderingens betydelse för resultatmät-
ningen 122

7.3.2 Räkneexempel 124
7.3.3 Analys av empiriska data 128

7.3.4 Lagervärderingens betydelse för beskrivnings-
måttens värden 130

7.4 Betydelsen av värderingar på materiella anläggnings
tillgångar för skillnaden mellan metQd l och metod 2 133

7.4.1 Betydelsen av värderingen av materiella an-
läggningstillgångar för mätning av resultat
och kapital 133

7.4.2 Skillnader mellan metoderna vid alternativa
investeringsförlopp 136

7.4.3 Skillnader mellan metoderna vid varierande
priser 137

7.4.4 Betydelsen av skillnaderna mellan metoderna för
utnyttjade beskrivningsmått 139

KAPITEL 8 MÄTRESULTATENS KÄNSLIGHET FöR VALDA OPERATIONALISE
RINGAR

8.1 Inledning

8.2 Mätningarnas känslighet för valda operationalisering
ar av balans- och resultaträkningsposter
8.2.1 Avgränsningar
8.2.2 Analys av avskrivningstider på maskiner och

inventarier

8.2.3 Analys av beräknade räntor
8.3 Analys av vald teknik för bestämning av nivå- och

förändringsvärden

141

141

141

141

142

148

150



XIV

8.3.1 Analys av nivåmått 150

8.3.2 Analys av förändringsmått 151
8.4 Analys av samband uttryckta i flerperiodsmått 154

8.4.1 Behovet av korrektionsfaktor 154

8.4.2 Analys av nivåmått 157

8.4.3 Analys av förändringsmått 159

8.4.4 Sammanfattande karaktäristik av samband ut-
tryckta i flerperiodsmått 161

8,5 Atgärder med anledning av utförda validitetsanalyser 162

KAPITEL 9 ALLMÄN BESKRIVNING - GRUNDSCHEMAT 164

9. 1 Inledning 164

9.2 Allmän beskrivning av utvecklingen under 1966-1972 165

9.3 ökade eller minskade skillnader mellan företag 170

9.4 Utvecklingen under 1966-1972 i jämförelse med
1963-1972 174

9.5 Utvecklingen för företag som analyserats kortare
period än 1966-1972 180

9.6 Jämförelse mellan mätning på företagsnivå och på
aggregerad nivå. Jämförelser med andra studier 183

9.7 Sammanfattning 190

10.5

10.6

KAPITEL 10 METOD FöR IDENTIFIERING AV UTVECKLINGSFöRLOPPP

10. l Inledning

10.2 Metodfrågor

10.3 Basvariablerna

10.4 LPA - latent profilanalys
10.4.1 Allmänt

10.4.2 Metodens innebörd och tillämpning

10.4.3 Kriterier för val av lösning
Analysens genomförande

Den framtagna lösningen
10.6.1 Allmänt

10.6.2 Profilernas nivå, spridning och form

10.6.3 Basvariablernas särskiljande förmåga

10.7 Validitetsbedömning av den framtagna lösningen

10.7.1 Allmänt

10.7.2 Profilernas beroende av företagsurvalet

192

192

193

195

197

197

200

203

205

207

207

207

212

216
216

216



xv

10.7.3 Profilernas beroende av variabeldefini-
tionerna 219

10.7.4 övrigt 222

10.8 Den prövade metoden - konsekvenser för en utvidgad
beskrivning 223

10.8.' Allmänt 223
10.802 Metodens resultat 223

1008.3 Utvidgad beskrivning - karaktär och inrikt-
ning 224

10.8.4 Plan för utvidgad beskrivning 227

KAPITEL 11 PROFILERNAS SÄRDRAG: BAS- OCH BAKGRUNDSVARIABLER 230
11 . l Inledning 230

11 .2 Profilerna och basvariablerna 231

11 .2. 1 Profil A 231

11 .2.2 Profil B 232

11 02 .. 3 Profi l C 234

11 .2.4 Profi l D 235

11 .2.5 Profi 1 E 236
11 .3 Samband mellan profil- och branschtillhörinhet 236

11 .. 4 Samband mellan profiltillhörighet och kapitalstorlek 242

11 .5 Samband mellan profiltillhörighet och ägarförhål-
landen 246

11 .. 6 Samband mellan profiltillhörighet och finansiell
självständighet 247

11 . 7 Samband mellan profiltillhörighet och exportandel 249

11 .8 Sammanfattning 251

KAPITEL 12 TILLVÄXTEN, TILLGANGSSTRUKTUREN OCH SKULDSÄTTNINGS-
GRADEN

12.1 Inledning
12.2 Omsättnings- och kapitaltillväxt
12.3 Tillväxt och tillgångsstruktur

12.3. 1 Inde l ni ng s9 ru nder

12.3 .. 2 Omsättnin9s- och anläggningstillgångar
12.3.3 Finansiella tillgångar och realtillgångar

12 .. 3 q 4 Dr; ftsnödvänd iga och dr; ftsfrämma ':de t i 11-
gångar

12.4 Tillväxten och dess konsekvenser för skuldsättnings
graden

254

254

256

259

259

261

263

266

267



12.6

KAPITEL 13

13.1

13.2

13.3

13.4

XVI

12.4.1 Tillväxten och förändringar i skuldsätt-
ningsgraden 267

12.4.2 Förändringar i tillgångsstruktur och skuld-
sättningsgrad 272

12.5 Tillväxtens finansiering med eget kapital 275

12.5.1 Egenkapitaltillväxten och dess sammansätt-
ning 275

12.5.2 Räntabilitet på eget kapital före och efter
skatt 278

Sammanfattning 279

TILLVÄXTENS FINANSIERING MED FRÄMMANDE FINANSIERINGS-
KÄLLOR 282

Inledning 282

Skuldfinansierad andel av tillväxten 283

Finansieringen med kort- och långfristigt främmande
kapital 284
Finansieringen med automatiska och icke-automatiska
skulder 289

13.4.1 Automatiska och icke-automatiska skulder 289
13.4.2 Kortfristiga löneberoende skulder 295

13.4.3 Skattekrediter 296

13.4.4 Andra automatiska ej räntebärande skulder 298

13.4.5 Handelskrediter 299

13.4.6 Pensionsskulder 301

13.5 Sammanfattning 302

KAPITEL 14
14\1

14.2
14.3

14.4

RÄNTABILITETEN OCH DESS DEKOMPONERING 305
Inledning 305

RE-sambandet 309
6RE-sambandet 311
Skuldsättningsgrad, låneränta och skuldstruktur 314
14.4.1 Allmänt 314
14.4.2 Skuldsättningsgrad och skuldstruktur 315
14.4.3 Skuldsättningsgradens komponenter jämfört

med korresponderande mått på genomsnittlig
låneränta 320

övriga beroendeförhållanden inom RE-sambandets ram 322

Räntabilitetsbidragets dekomponering på olika skuld-
sättninsgradskomponenter 323



KAPITEL 16

16 .. 1

16~2

16.3

16.4

16.5

XVII

14.7 Dekomponering av totalkapitalets räntabilitet 325
14.7.1 Räntabilitet på totalt och driftsnödvän-

digt kapital 325
14.7.2 Vinstprocent och tillgångarnas omsättnings-

hastighet 326

14.7.3 Kostnadsstruktur 330

14.7.4 Produktivitet och kapitalintensitet 333
14.8 Sammanfattning 336

KAPITEL 15 UTGANGSPUNKTER FöR FORTSATT ANALYS 338
15.1 Utgångspunkter för fortsatt analys. Inledning 338

15.2 Analysansats. Tomgångsräntabilitet, balanserad
tillväxt och tillväxtgap 339

15.3 Studerade huvudfrågor i den fortsatta analysen 348

15.4 Analyserade företag. Analysperiod 350

15.5 Analysmetodik. Typer av mått och undersöknings-
tekniker 352

TILLVÄXTENS FINANSIERING MED EGET KAPITAL - FöRÄND-
RINGAR I SKULDSÄTTNINGSGRADEN 353
Inledning 353

Samband mellan tillväxttakt i totalt kapital,
räntabilitet på totalt kapital och förändringar
i skuldsättningsgraden 354

Tillgångsstrukturens betydelse för beskrivningen
av tillväxt, räntabilitet och skuldsättnings-
gradens förändring 360
Samband mellan tillväxttakt och initial kapital-
struktur 363
Företagens utdelningsbeteende 365
16.5.1 Inledning 365

16.5.2 Företag som lämnat utdelning 366
16.5.3 Utdelningarnas stabilitet 367

16.5.4 Samband mellan utdelningens storlek,
räntabilitet och skuldsättningsgrad 372

16~6 Företagens nyemissionsbeteende 375

16.6.1 Inledning 375

16.6.2 Företag som genomförde nyemissioner 376
16~6.3 Företagens räntabilitet 377

16.6.4 Företagens tillväxt och kapital struktur 381
16.7 Sammanfattning 383



XVIII

416

404

388

388

397

397

391

395 .

388

399

429

435

385

385

17.2.4 Företag som redovisat förlust

Förändring i skattekredit som funktion av räntabi
litet m m

17.3.1 Mått på tillväxt i skattekrediter

17.3.2 Modell för skattekrediternas förändring vid
olika räntabilitet

17.3.3 Skuldsättningsgradens, räntabilitetens och
tröskelvinstens betydelse för tillväxten i
skattekrediter

Förändringar i obeskattade reserver och eget kapital
vid olika räntabilitet - årsvis analys 409
Tillväxtens finansiering med skattekrediter för före-
tag med olika räntabilitet 416

17.5.1 Samband mellan sammanlagd förändring i
skattekrediter, eget kapital och totalt
kapital

17.5.2 Skattekrediternas andel av tillväxten i
totalt kapital för företag med olika räntabi-
litet. Förändringar i kapitalstrukturen 421

Justerad och effektiv skattesats 424

Totalkapitalets tillväxttakt och räntabilitet
efter hänsyn till skattekrediter

Sammanfattning

17.5

KAPITEL 17 TILLVÄXTENS FINANSIERING MED SKATTEKREDITER
17.1 Inledning

17.2 Begränsningar i möjligheterna att bilda skatte
krediter

l7~2.l Inledning

17.2.2 Tillgångsstruktur och kapitalstruktur för
företag med olika räntabilitet

17.2.3 Företag som maximalt utnyttjat möjligheter
na att bilda skattekrediter

17.4

17.6
17.7

17.8

KAPITEL 18 TILLVÄXTENS FINANSIERING MED SKULDER ANDRA ÄN
SKATTEKREDITER

18.1 Inledning

18.2 Skillnader mellan tillväxt i skulder exklusive
skattekrediter och tillväxt i eget kapital och
skattekrediter

18.3 Skuldstrukturens utveckling och den relativa bety
delsen av respektive skuldtyp

18.4 Finansiering med icke-automatiska skulder
18.401 Inledning

438

438

439

443

446

446



XIX

479

och varia-
483

och före-
489

491

STABILITETEN I FöRETAGENS TILLVÄXT OCH RÄNTABILITET 477

Inledning 477

Mått på variation 479

Samband mellan skuldsättningsgrad och variationer i
räntabilitet och låneränta

Samband mellan genomsnittlig räntabilitet
tioner i räntabilitet

Samband mellan variationer i räntabilitet
tagets tillväxt och kapitalstruktur

Sammanfattning

18.7
18.8

KAPITEL 19

19. l

1902

1903

19.4

19.5

19.6

18.4.2 Samband mellan icke-automatiska skulders
tillväxt och genomsnittlig låneränta 447

18.4.3 Samband mellan tillväxt i icke-automatiska
skulder och räntabilitet 448

18.4.4 Samband mellan tillväxt i icke-automatiska
skulder och initial kapitalstruktur 450

18.4.5 Samband mellan tillväxt i icke-automatiska
skulder och tillväxt i materiella anlägg-
ningstillgångar 451

1805 Finansieringmed handelskrediter 455

18.5.1 Inledning 455

18.5~2 Handelskrediternas betydelse för olika
företagsgrupper 456

18.5.3 Samband mellan tillväxt i handelskrediter
och räntabilitet 458

1806 Finansiering med kortfristiga löneberoende skulder.
Samband mellan tillväxt, räntabilitet och löne-
kostnader 461

18.60 l Inledning 461

180602 Samband mellan tillväxttakt i antalet
anställda och företagets kapitaltillväxt
och räntabilitet 462

1806.3 Samband mellan tillväxt i lönekostnader och
tillväxt i antalet anställda, kapitaltill-
växt respektive räntabilitet 464

18.6~4 Samband mellan tillväxttakt i löneberoende
skulder och tillväxttakt i lönekostnader,
kapitaltillväxt och räntabilitet 465

180605 Samband mellan tillväxttakt i löneberoende
skulder, kapitaltillväxt, räntabilitet och
förändringar i skuldsättningsgraden 467

Sammanfattning 470

Sammanfattning av Kapitlen 16-18 471



xx

KAPITEL 20 SAMMANFATTANDE KOMMENTARER 492
2001 Inledning 492
2002 Studiens undersökningsansats 492
20.3 Väsentligare undersökningsresultat 494

20.3.1 Allmänt 494
20.3.2 Tillväxttakt räntabilitet på totalt

kapital 494
20.3.3 Tillväxttakt och räntabilitet på eget

kapital 495
20.3.4 Skuldsättningsgrad, låneränta och skuld-

struktur 496
20.3~5 Finansiell balans - förändringar av skuld-

sättningsgraden 496
20.3.6 Tillväxtens finansiering med skulder 497
20.3.7 övriga observationer med anknytning till

företagens tillväxt- och räntabilitets-
situation 499

20 e 4 Framtida forskning och exempel på databankens fort-
satta användningsmöjligheter 500

SYMBOLFöRTECKNING 504

APPENDIX l MATTEN OCH MÄTTIDPUNKTEN 507
101 Inledning 507
1~2 Arsränta och förräntningsintensitet 507
'~3 Räntetyp tillämpad i denna studie 509
1.4 Arstillväxt 513

APPENDIX 2 MÄTINSTRUMENTET I DESS DETALJER 514
2.' Inledning 514
202 Instrumentets detaljspecifikation 515

202.1 Balansräkningen 515
20202 Resultaträkningen 519
2.2.3 Kompletterande information 525

2~3 Instrumentets tillämpning - antaganden och för-
enklingar 526

2.3. l Kapitalanvändningsformer jämte vissa an-
knytande resultaträkningsposter 526
2.30l~1 Kundfordringar 526
2.3.1.2 Koncernfordringar 527
2.3.1.3 Varulager 529
2.3.1.4 Aktier och andelar 530



2.4

XXI

2.3.1.5 Maskiner och inventarier 534

2.3.1.6 Fastigheter 539

2.3.1.7 Pågående nyanläggningar 545

2.3.1.8 Immateriella tillgångar 546

2.3.1.9 övriga tillgångsslag 549
2.3.2 Kapitalanskaffningsformer jämte vissa an-

knytande resultaträkningsposter 550

2.3.2.1 Koncernskulder 550

2.3.2.2 Kortfristiga löneberoende skulder 550

2.3.2.3 Företagets skatteskulder 554
2.3.2.4 övriga kortfristiga lån och skulder,

garantiriskåtaganden 554

2.3.2.5 Pensionsskuld och pensionskostnad 555

2.3.2.6 övriga skulder 557
2.3.2.7 Investeringsfonder 558

2.3.3 Resterande resultaträkningsposter 559

2.3.3.1 Löne- och löneberoende kostnader 559

2.3.3.2 Beräknade räntekostnader 561

2.3.3.3 Koncern- och investeringsbidrag 563

2.3.4 Kompletterande information 564

Instrumentet och beskrivningsschemats enperiods-
version 565

APPENDIX 3 Datainsamling, databearbetning och kontroll av data 571
3. l Inledning 571
3.2 Val av datainsamlingsstrategi. Sammanfattande be-

skrivning av tekniken vid datainsamlingen 571
3.3 Personal 573
3.4 Externa datakällor 574

3.4.1 Statistiska Centralbyrån (SCB) 574
3.4.2 Arsredovisningar 577
3.4.3 Publikation Svenska Aktiebolag 580
3~4.4 Försäkringsaktiebolaget Pensionsgaranti,

ömsesidigt (FPG) 581
3.4.5 Naturvårdsverket (NVV) och Arbetsmarknads-

styrelsen (AMS) 582
3.4.6 övriga externa datakällor 583

3.5 Kompletterande datainsamling via enkät 583

305.1 Inledning 583



XXII

3.5.2 Frågor rörande validitet och reliabilitet vid
enkätutformningen 583

3.5.3 Atgärder för att reducera bortfallsriskerna 584
3.5.4 Svarsprocent 587

3.5.5 Handläggning av enkätsvar 587

3.5.6 Handläggning av enkäter som lämnats obe-
svarade 588

3.6 Datainsamling för företag för vilka SCS-data ej
kunde utnyttjas 589

3.7 Sammanfattande karaktäristik av utfallet av data-
insamlingsarbetet 590

3.8 Speciella redovisningsproblem 591

3.8.' Brutna och ändrade räkenskapsår 591
3.8Q2 Fusioner 592

3~8.3 Arrende- och kommissionärsförhållanden 594
3.8.4 Koncernförhållanden 594

3.9 Kontroll av grunddata 595

3.9.' Felkällor 595
3.9.2 Kontroll av SCB:s data inom SCB 595
3.9.3 Kontroll av balans- och resultaträknings-

uppgifter inom projektet 596

3.9.4 Kontroll av grundschemats variabler 598

3.9.5 Aterrapportering till företagen 600

3.9.6 Databankens tillförlitlighet efter kontroll-
arbetet 601

APPENDIX 4 PROFILDATA AVSEENDE NAGRA ALTERNATIVA LPA-LöSNINGAR 603

APPENDIX 5 SAMBAND MELLAN PROFILTILLHöRIGHET OCH NAGRA BAK-
GRUNDSVARIABLER 608

SUMMARY

LITTERATUR OCH KÄLLOR

614

637



KAPITEL 1 ~NlEDNING

l

1.1 BAKGRUND OCH PROBLEMSTÄLLNING
Under första delen av efterkrigstiden uppvisade industriinvestering

arna en volymmässig ökningstakt vilken tidvis sammanföll med och tid

vis översteg ökningstakten för de totala investeringarna inom den
svenska ekonomin. Fr o m 1960-talets början och fram t o m 1972
skedde dock en avmattning i industrins investeringsutvecklingo Denna

sänktes betydligt och kom inte sällan att ligga på en nivå understi
gande den för övriga sektorer. 1 1960-talets början innebar också
något aven vändpunkt vad gäller industriinvesteringarnas finansiering.
Under 1950-talet var industrin närmast självförsörjande i sin kapital

anskaffning. Inom företags sektorn rådde under långa tider ett finan
siellt sparandeöverskott. Under 1960-talet förbyttes överskottet i

ett negativt finansiellt sparande. Den lägre investeringsvolymen till
trots sjönk industrins självf~nansieringsgradväsentligt. 2 I takt med

ett ökat kollektivt sparande har industrin för sin långfristiga kapi
talanskaffning blivit alltmer beroende av den organiserade kapital
marknaden. Bakom industrins sjunkande självfinansieringsgrad har bl a

legat en vikande räntabilitetsutveckling. En ökad skuldfinansiering
medförde - speciellt mot 1960-talets slut - en markant nedgång i

industrins soliditet. 3

l Se exempelvis Bergström (1971)~ SOD 1972:63 (s 47-49) och SOD 1973:21
(s 32). Under första hälften av 1970-talet ökade dock åter den på
industrin belöpande andelen av samhällets totala investeringar.
Jämför Lindgren & Lundberg (1975)0

2 Jämför Dahmen (1960), Löventhal (1966), Bergström (1971) och
Kje1lman & Nord1ing (1972)0

3 Beträffande soliditetsnedgången se exempelvis SOU 1971:7 (s 27) och
SOV 1974:12 (s 101-105).
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Mot ovanstående bakgrund har industrins tillväxt och dess
finansiering varit ett omdiskuterat spörsmål i svensk ekonomisk debatt.
Med hänsyn till den ekonomiska politikens mål att uppnå jämvikt i be
talningsbalansen betonade 1970 års långtidsutredning (SOU 1970:71)
vikten aven högre ökningstakt för industriinvesteringarna. Samtidigt
förutspåddes en ytterligare nedgång för industrins självfinanserings

grad. Också Edgren, Faxen & Odhner understryker att exportens
internationella konkurrenskraft beror av den investeringsutveckling
som kan åstadkommas.

Den avgörande faktorn för konkurrenskraften kan således inte
vara den kortsiktiga jämvikten eller bristen på jämvikt mellan
produktivitetsstegring och lönekostnader utan de kumulativa
processer i ena eller andra riktningen, som effekten aven
sådan avvikelse från lönsamheten kan skapa via investeringar
och därmed på produktivitetsutveckling och kostnader från
dessa åter till den framtida lönsamheten. Enligt detta betrak
telsesätt blir företagens lönsamhetsanspråk och sambandet
mellan vinster, självfinanseringsgrad och investeringsbenägen
het av större betydelse för konkurrenskraften än den kortsik
tiga balansen mellan kostnader och exportpriser.
(Edgren, Faxen & Odhner, 1970, s 119)

Författarna uppehåller sig ingående vid hur företagens lönsam
het i kombination med de externa finansieringsmöjligheterna kan tänkas
påverka företagens investeringsbenägenhet. Även om det på makronivå
kan visas att visst investeringsprogram låter sig genomföras vid olika
relation mellan sparande inom och utom företagen - huvudsaken att
totalbalansen mellan investering och sparande för samhällsekonomin i

sin helhet bibehålls -bortser ett sådant resonemang från utvecklingen
på företagsplanet.

Om varje särskilt företag eftersträvar en viss relation
mellan eget och främmande kapital - en viss soliditet - kan
man räkna med en benägenhet att på grund av soliditetshänsyn i
vissa lägen avstå från eljest lönsamma investeringar.
(Op.cit., s 122)

En ekonomisk politik som inte tar tillräcklig hänsyn till
soliditetsönskemålen utan förutsätter en längre gående låne
finansering av de eftersträvade investeringarna riskerar
att slå fel beträffande investeringsutvecklingen.
(Op. cit., s 123)

I anslutning till att Landsorganisationen föreslog att den
allmänna pensionsfondens medel skulle användas för en ökning av

näringslivets tillförsel med ägarkapital uttalade man:
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Lönsamheten inom den svenska industrin bedöms f n tämligen
enhälligt av företagarna såsom otillräcklig. Detta är ett
internationellt fenomen. I flertalet industriländer bedöms
lönsamheten som otillräcklig och lönsamhetsutvecklingen som på
lång sikt fallande.
(SOD 1972:63, s 21)

Lönsamhetens inverkan på investeringsviljan kan således inte
ses skild från finansieringsmöjligheterna. Om det skapas
andra finansieringsmöjligheter än självfinansiering blir
kravet på lönsamhet för att möjliggöra en viss investering
mindre kategoriskt. Finansieringsvillkoren kan dock inte vara
sådana att de äventyrar företagets oberoende. Om soliditeten
blir alltför ogynnsam ... kommer långivarnas inflytande på
företaget att öka i en omfattning som företagarna i allmänhet
inte finner acceptabelt. Därför avstår de även från lönsamma
investeringar om de inte: kan upprätthålla en viss soliditet.
Skall företagens investeringsvilja öka i en sådan situation
måste ytterligare ägarkapital tillföras, antingen genom ny
tillskott av enskilt riskvilligt kapit~l eller genom till
skott av kollektivt riskvilligt kapital.
(SOD 1972:63, s 21 och 22)

Liknande tankegångar som de ovan citerade har bl a framförts
av Johansson, Lindbeck & Lundberg (1971), Eliasson (1972),
Waldenström (1972), Wohlin (1972) och Browaldh (1973). Diskussionen om
företagens möjlighet och deras villighet till ökad långfristig låne
finansiering har fortsatt under hela 1970-talet. Ett sent exempel på
detta är Dahmen (1977). Också förslagen om löntagarfonder, vinst-
och kapitaldelningssystem har rymt inslag rörande näringslivets för
sörjning med riskvilligt kapital.' Företagens förändrade kapital
struktur har dock inte föranlett oro på alla håll:

Det har bl a hävdats att en sjur~ande självfinansieringsgrad
och därmed avtagande soliditet skulle innebära en allvarlig
hämmande faktor för investeringsutvecklingen. Genom en av
tagande soliditet skulle företagens kreditvärdighet och där
med deras möjligheter att uppbringa långfristigt lånekapital
påverkas negativt. Det har också hävdats att en vikande lön
samhetsutveckling skulle påverka möjligheterna att uppbringa
riskvilligt ägarkapital, och därmed investeringsutvecklingen i
negativ riktning. Dessa hypoteser har emellertid hittills
saknat stöd i den faktiskt realiserade utvecklingen.
(SIND 1976:1, s 17)

Den i anslutning till Långtidsutredningen 1975 (SOU 1975:89)
av Industriens Utredningsinstitut (1976) presenterade långtidsbedöm-

l Se Meidner, Hedborg &Fond (1975, s 24-26) samt Sveriges Industri
förbund & Svenska Arbetsgivareföreningen (1976, s 107-110).
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ningen ger ännu ett exempel på diskussionens aktualitet:

Det är troligt att företagens motvilja mot en extremt hög
skuldsättning är så stark att man borde ta med ett soliditets-
mått som argument i deras investeringsfunktion. Som en
form av känslighetsanalys kommer vi också att söka fastställa
hur stor sänkning av löneandelen som krävs för att det
industriexpansiva alternativet skall kunna genomföras med en
oförändrad soliditet.
(Industriens Utredningsinstitut, 1976, s 292)

Den ovan skisserade debatten har huvudsakligen förts utifrån

analyser av aggregerade data över industrins utveckling. Johansson,

Lindbeck & Lundberg (1971) nämner apropå 1970 års långtidsutred
ning:

Själva analysen av hur de finansiella restriktionerna verkar
kräver en långtgående disaggregering av förutsättningarna inom
olika typer av företag .... Det måste betraktas såsom
synnerligen angeläget att erhålla företagsekonomiskt oriente
rade mått på företagens kapitaltillväxt, företagens kapital
struktur och räntabilitet för att kunna bedöma företagens
möjlighet och villighet att finansiera önskvärd tillväxt ge
nom skuldsättning som medför ytterligare försämring av kapital
strukturenQ
(Johansson, Lindbeck & Lundberg, 1971, s 151)

Förklaringen till avsaknaden av ett tillfredsställande under

lag i form av företagsekonomiska kartläggningar och analyser torde i

första hand vara att företagens årsredovisningar utgjort ett mycket

bristfälligt primärmaterial. Beträffande de företagsekonomiskt orien

terade måtten har dessa - om än som regel på aggregerade data - alltmer
kommit till ökad användning. l Begränsningarna hos de traditionella

mått, på vilka debatten i stor utsträckning grundats, har påtalats

från flera håll. Detta gäller inte minst måttet självfinansierings
grad (självfinansieringskvot).2

Mot bakgrund av det nu sagda har vi sett det som angeläget att

ta fram data för att med företagsekonomiska mått kartlägga och analy

sera de svenska industriföretagens utvecklingQ En sådan företagsin

riktad analys kan ge djupare insikt i industriföretagens tillväxt

betingelser, räntabilitets- och finansieringsförhållanden.

l Jämför SOV 1974:12 samt Industriens Utredningsinstitut (1976).

2 Jämför Ohlin (1968), Edgren, Faxen & Odhner (1970), Kjellman &
Nordling (1972), Eliasson (1972) samt Ahlmark (1974, s 183).
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Studiens problemställning rör de ömsesidiga sambanden mellan

företagets kapitaltillväxt, kapitalstruktur och räntabilitet. Det är

därvid det långsiktiga finansiella utvecklingsförloppet för företaget
dess helhet som står i förgrunden. Då främmande och eget kapital
r~presenterar kapitalanskaffningsformer med ett olikartat risktagande

är det i sammanhanget naturligt att företagets skuldsättningsgrad (för
hållandet mellan skulder och eget kapital) intar en nyckelroll. Oför

ändrad skuldsättningsgrad kräver att total kapitalets (tillgångarnas)
tillväxt finansieras med lika tillväxttakt i skulder och eget kapital.
I avsaknad av kontant- och apportemission sätter samtidigt räntabilite

ten på eget kapital en övre gräns för tillväxttakten i eget kapital.

Den med skuldtillvä~ten förknippade graden av finansieringsautomatik,

dvs sådan skuldsättning som inte utgör en konsekvens av egentligt
finansiella beslut, utan snarare är en följd av den löpande rörelsen,
utgör vidare en väsentlig aspekt i företagets finansiella utvecklings
förlopp.

1.2 UNDERSöKNINGENS SYFTEN

Studien har två huvudsyften: ett mätmetodologiskt och ett deskriptivt

syfte. Vid sidan av huvudsyftena har också önskemålet att bidra till

ett underlag för fortsatt forskning framstått som ett väsentligt del
syfte. Projektets datasamling skall kunna utnyttjas för andra studier
än den här avrapporterade. 1

Det mätmetodologiska syftet omfattar utveckling och prövning

av metoder för mätning av företagets kapitaltillväxt, kapital struktur
och räntabilitet. Metodutvecklingen avser det av definitionsmässiga
variabelsamband uppbyggda beskrivningsschema som skall utnyttjas vid
fullföljandet av det deskriptiva syftet. Den tillämpade mätmetoden
måste med hänsyn till undersökningspopulationens storlek skilja sig

från den metod, vilken från redovisningsteoretiska utgångspunkter vore
att föredra. Genom en jämförelse mellan de två metoderna skall vi

l Forskningsprogrammet "Kapitaltillväxt, kapitalstruktur och ränta
bilitet" är inte avslutat i och med denna studies avrapportering. I
samarbete med Statistiska Centralbyrån (SeE) sker en successiv
uppdatering av databanken. Arbetet med föreliggande studie har
över huvud taget haft intima beröringspunkter med det utvecklings
arbete vid SCB som syftat till att utbygga dess finansstatistik till
en löpande räntabilitetsstatistik. Det ömsesidiga utbytet mellan
SeE och EFI har ej enbart avsett primärdata utan även den metodut
veckling som erfordras för en dylik statistikv
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söka pröva den tillämpade metodens begränsningar. ~ven inom den sena
re metodens ram skall mätresultatens känslighet prövas med avseende på
vissa av de antaganden och schabloner som erfordras för metodens till
lämpning.

Det deskriptiva syftet innebär att vi på företagsnivå skall
beskriva hur svenska industriföretag långsiktigt utvecklats med hänsyn
till

Tillväxttakt i omsättning och totalt kapital (tillgångar)

Tillväxtens finansiering, anknytande förändringar i skuldsätt
ningsgrad samt förändringar i den relativa betydelsen av
olika finansieringskällor

Räntabilitetsförhållanden

Förutom en allmän beskrivning avseende industrins utveckling
skall tonvikten läggas på jämförelser mellan företag, dvs tvärsnitts
analyser. För det första skall vi söka beskriva vilka finansiella
utvecklingsförlopp som under studerad tidsperiod varit mest typiska.
Under ett samtidigt beaktande av de variabler som anger företagets
kapitaltillväxt, kapitalstruktur och räntabilitet, är det de naturliga
grupperingarna i data som skall utnyttjas. Den gruppindelning som
aktualiseras, föranleds således av i vilken grad företag liknar varand
ra beträffande de finansiella variablerna sammantagna. Vi föreställer
oss att i förväg fastställda indelningsgrunder såsom företagens
branschtillhörighet och storlek inte alltid är tillräckligt effektiva
för att beskriva skillnader mellan företa~s utvecklinQ. För det andra
skall vi göra en beskrivning vilken tar hänsyn till institutionellt
betingade skillnader mellan företag. Således kan förväntas att den
finansiella utvecklingen för börsregistrerade företag varit olikartad
den för fåmansägda företag. Nämnda företagskategorier kan förutses
skilja sig åt beträffande det uppvisade utdelnings- och nyemissions
beteendet, den förda bokslutspolitiken mm.

Det deskriptiva syftet inkluderar även explorativa moment i
den utsträckning som analysen ger upphov till hypoteser om det före
tags beteende som legat bakom viss utveckling. Även om analysen ej
sker i termer av riktade hypoteser kommer parallellt med den rena
beskrivningen också den statistiska samvariationen mellan olika
variabler att studeras. Med denna öppenhet i ansats skall studien
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söka bidra till ökad insikt om de villkor som kan förknippas med olika
utvecklingsförlopp.

Det skall betonas att en gränsdragning mellan det mätmetodolo
giska och det deskriptiva syftet ej alltid låter sig göras. En viktig
aspekt är t ex att studera i vilken utsträckning som alternativa
beskrivningsmått avseende samma eller likartade företeelser medför
en annorlunda bild av företagens utveckling.

1.3 AVGRÄNSNINGAR

Studien har avgränsats till att avse i Sverige registrerade aktiebolag
- tillhörande näringarna Gruvor och mineral brott och Tillverknings
industri - vilka i 1970 års priser hade en balansomslutning över
stigande 20 miljoner kronor.

Det har således varit vår ambition att insamla data avseende
samtliga större industriföretag. Det huvudsakliga motivet härför är
det ovan angivna delsyftet att skapa en datasamling, vilken även kan
tillgodose i dag oförutsedda forskningsbehov. Det hade varit en för
del om studiens undersökningsobjekt varit koncernen, den ekonomiska
enhet rörande vilken de finansiella besluten i regel kan förväntas ha
fattats. Emellertid har bristande tillgång på data gjort detta omöj
ligt. Studiens företagsbegrepp är aktiebolaget. Däremot exkluderas
juridiska personer andra än aktiebolag. l

Att studien avgränsats till företag av viss storlek motiveras

dels nV ntt resurserna varit begränsade, dels av att vid allt för litet
kapital måtten på räntabilitet, tillväxt etc kan förmodas vara mindre
meningsfulla vid en beskrivning av företagets finansiella utveckling. 2

Vid avrapporteringen kommer majoriteten av analyser att begränsas
till de företag för vilka data kunnat göras tillgängliga för perioden

l Att ekonomiska föreningar exkluderats beror på att de ej på lika
grunder är jämförbara med aktiebolagen o Exempelvis fyller det egna
kapitqlet artskilda funktioner, inkomstskattesituationerna är ej de
s~amma mm. Jämför Asztely (1963, s 66-69) För ytterligare diskussion
se också Kapitel 6.

2 Detta innebär att företag inom den mindre industrin och delar av
den medelstora ej kommer att studeras o Utredningar som behandlat
lönsamhets- och finansieringsfrågor avseende dessa kategorier, är
bl a Johansson & Sillen (1968 och 19(3), Svenska Arbetsgivareföre
ningen (1971), SIND 1974:2 samt BIND 1976:5.
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1966-1972. 1

I denna studie analyseras det finansiella utvecklingsförloppet,

sett ur företagets egen synvinkel. Företagens kapitalförsörjning,

sedd från samhällelig synpunkt, kommer ej att beröras. Det innebär

att vi ej skall studera finansieringsproblematiken med hänsyn till

hur försörjningen med främmande och eget kapital kan tänkas påverka

en för samhället optimal kapitalfördelning mellan företagen. Inte

heller kommer vi att anlägga några ekonomisk-politiska aspekter på

företagens finansieringssituation. Lönsamhetsförhållanden samt extern

finansieringens fördelning på lånefinansiering och ägarkapital är t ex

av betydelse för inkomst- och förmögenhetsfördelningen, för samhällets

möjligheter att driva den önskvärda stabiliserings- och penningpoliti

ken etc. Dylika frågor ligger utanför denna studie.

Beskrivningens tyngdpunkt skall ligga på företagets långsikti

ga utveckling. Företagens mer kortsiktiga utveckling samt denna

utvecklings beroende av konjunktursvängningar, beslutade investerings

stimulerande åtgärder, den förda kreditpolitiken etc, kommer ej att

studeras.

Beskrivningen kommer uteslutande att grundas på redovisnings

baserade mått. Detta medför en klar avgränsning gentemot kapital

marknadsbetonade aspekter. Frågor rörande kapitalmarknadens struktur,

effektivitet och funktionssätt ligger således också utom ramen för

denna studie. 2 Valet av företaqsbeqrepp och utnyttjandet av redovis

ninqsbaserade mått medför vidare att endast den företaqsinterna

tillväxten och dess finansiering studeras. Tillväxt via extern expan

sion, dvs gencm aktieförvärv kommer enbart till uttryck via föränd

ringar i företagets aktieinnehav. 3

l Datasa~lin~pns totala omfattning, vad gäller antalet inkluderade
företag och år, framgår av kapitel 6. Där redogörs även för före
tagsurvalets storlek jämfört med industrin i sin helhet, liksom för
företagens fördelning på branscher, storleks- och ägarkategorier
rnm.
2.. . . _ - -..-

En annan sak ar att utfallet av -redovlsDlngsbaserade matD1ngar
exempelvis kan antas ha en inverkan på aktiekursernas utveckling. Jäm
för Forsgårdh & Hertzen (1975).

3 Även ett övertagande av tillgångar och skulder via aktiebolagsrätts
lig fusion har eliminerats från tillväxtmåttet förutsatt att det
övertagna företaget är av viss storleksordning. Se vidare Appendix 3.
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Studiens utgångspunkt är ej någon speciell teori ~ vilken
empiriskt skall testas. Avsikten är ej att bidra till en viss

existerande teoribildning. Forskningsarbetet utgår från empirin,
ej från teorin. Genom en beskrivning av faktiska förhållanden öns

kar vi öka den kunskap från vilken företagsekonomiska samband sedan

kan härledas. Därmed inte sagt att studien saknar beröringspunkter

med existerande teoribildningar. Sådana finns i förhållande till
finansierings- och redovisningsteorin. Också till mikroekonomisk
företagsteori och makroekonomiska frågeställningar föreligger vis
sa kopplingar. Som framgått ovan är det delvis de senare som ini

tierat föreliggande studie~

1.4 UNDERSöKNINGSPERIOD OCH DATA

Studien avser i första hand perioden 1966-1972. Datainsamlingen genom

fördes vid en sådan tidpunkt att i tiden senare liggande år ej kunnat
inkluderas. Periodens början har föranletts av primärdatas tillgäng

lighet. Periodlängden har bedömts som tillräcklig för att företagets
långsiktiga utveckling - efter vederbörlig hänsyn till konjunktur

variationer - skall kunna studeras. För cirka en tredjedel av

företagen har även data för perioden 1963-1965 kunnat insamlas. Vissa
analyser kan därför göras för perioden 1963-1972.

Ambitionsnivån beträffande insamling av redovisningsdata har
styrts av kravet att kunna rekonstruera resultat- och balansräkningar
i vilka obeskattade och beskattade reservers förändring och storlek

finns specificerade. Huvudsaklig datakälla har varit de räkenskaps
data som Statistiska Centralbyrån (SeS) årligen insamlat i samband

med sin finansstatistikG Dessutom har offentliga årsredovisningar

och annan tillgänglig extern information utnyttjats~ Sedan fusioner
och andra viktiga händelser kartlagts, har kompletterande uppgifter in

samlats via en enkät, vilken utformats specifikt för respektive
företag. De rekonstruerade resultat- och balansräkningarna håller en,

över tiden och mellan företag, enhetligt hög kvalitet.

1.5 RAPPORTENS DISPOSITION

Föreliggande rapport omfattar 20 kapitel och är disponerad på

följande sätt. I Kapitel 2 redogör vi för vår föreställningsram och

de grundläggande dragen hos det beskrivningsschema, efter vilket före-



10

tagens utveckling skall analyseras. Där diskuteras också hur vår

undersökning förhåller sig till andra studier och vad som kännetecknar

vår undersökningsansats. I Kapitel 3 och Appendix l beskrivs under

sökningens mätmetodik. Beskrivningsschemats utvidgning till att även

avse andra variabler än de i Kapitel 2 behandlade och dess anpassning
för att beskriva företagets långsiktiga utveckling berörs i Kapitel 4.

I Kapitel 5 och Appendix 2 redovisas det mätinstrument, dvs det

resultat- och balansräkningsschema, som utnyttjats för variablernas

operationalisering. Företagsurvalet och datainsamlingen kommenteras

i Kapitel 6 och Appendix 3.
r Kapitel 7 och 8 avrapporteras empiriska undersökningsresultat

som svarar mot delar av det mätmetodologiska syftet. Kapitel 7 söker

visa den tillämpade mätmetodens begränsning i förhållande till den

alternativa mätmetod, vilken i sina resultat- och kapitalmått inkluderar

orealiserad värdestegring. I Kapitel 8 prövas mätresultatens känslighet
för vissa av de schablonantaganden som erfordras vid den använda

metodens tillämpning. D~r prövas också i vilken grad som beskrivnings

schemats definitionsmässiga variabelsamband kvarstår enligt den fler
periodsversion av schemat som utvecklats i Kapitel 4.

I Kapitel 9 påbörjas den avrapportering vilken huvudsakligen
faller under studiens deskriptiva syfte. l Kapitlet innehåller en

allmän beskrivning av företagens utveckling under den studerade tids

perioden. I Kapitel la och Appendix 4 prövas en multivariat analys

metod för identifiering av olika utvecklingsförlopp. I Kapitel 11 och

Appendix 5 beskrivs förloppens finansiella särdrag. Där studeras också

hur de identifierade företagsgrupperna förhåller sig till traditionella

indelningsgrunder som bransch, storlek etc. I Kapitlen 12-14 utvidgas

beskrivningen till att även avse andra variabler än de som utnyttjats
i Kapitel 11. I Kapitel 15 redovisas utgångspunkter för en fortsatt

analys. Där diskuteras; vilka avseenden en till Kapitlen 11-14

kompletterande analys är angelägen. Denna analys, vilken avser fri

stående företag samt moderbolag, genomförs i Kapitlen 16-19. Dessa

kapitel innefattar jämförelser mellan företagsgrupperna börsregistre

rade, fåmansägda och övriga företag. I Kapitel 20 ges några sammanfat
tande kommentarer.

l Mellan Kapitel 20 och Appendix l återfinns en symbolförteckning över
de variabler, vilka utnyttjas vid avrapportering av det deskriptiva
syftet.



Il

Rapportens kapitel är inte oberoende av varandra. Sedan
Kapitel 2 lästs torde dock den läsare, vars intresseinriktning ej
omfattar mätmetodologiska aspekter, ha goda möjligheter att till
godogöra sig de fr o ro Kapitel 9 avrapporterade empiriska undersök
ningsresultaten utan att för den skull i detalj studera kapitlen
3-8. Inte heller bedömer vi ett inhämtande av metoddiskussionen i
KapitellO som en nödvändig förutsättning för att ta del av rappor
tens fortsatta innehåll.



KAPITEL 2

2.1 INLEDNING

12

FÖRESTÄllNINGSRAM e

ANKNYTANDE STUDIER
OCH UNDERSÖKNINGSANSATS

I avsnitt 2.2 beskrivs vår föreställningsram rörande företagets till

växt, dess finansiering och räntabilitet. Denna föreställningsram är
förankrad i ett antal variabler (mått)l vilka vi betraktar som centrala

vid beskrivning av företagets utveckling. Dessa variabler sammanfattas
i grundschemat, kärnan i vårt beskrivningsschema. I avsnitt 2.3

diskuteras hur föreställningsramen förhåller sig till den företags
ekonomiska teoribildningen. Andra empiriska studier som syftat till

en beskrivning av lönsamhets- och finansieringsförhållanden inom
svensk industri kommenteras i avsnitt 2.4. I avsnitt 2.5 slutligen
utvecklar vi innebörden av studiens mätmetodologiska och deskriptiva
syfte.

202 FöRESTÄLLNINGSRAM OCH GRUNDSCHEMA2

Vår föreställningsram är snarast färetagsledningsorienterad i det att
vi identifierar oss med de beslutsfattare inom företaget som faktiskt

l Vi gör i princip ingen åtskillnad mellan begreppen variabel och
mått. Det senare begreppet kan dock uppfattas som vidare än det
förra, då det också kan avse det mätresultat som den operationellt
definierade variabeln antar.

2 Den föreställningsram som genomsyrar föreliggande studie är starkt
influerad av det utvecklingsarbete som bedrivits vid Handelshögskolan
i Stockholm och som letts av professor Sven-Erik Johansson. För en
beskrivning av synsättet se Johansson (1975a). Jämför också
Wohlin (1973a) vars betraktelsesätt nära tycks sammanfalla med det
här anlagda.
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har att träffa finansiella beslut. Företagets fortlevnad förutsätts

vara ett dominerande mål. Givet detta föreställer vi oss att före

tagsledningens handlande styrs av målangivelser som initierats av samt

liga intressentgrupper inom företaget. Den måluppsättning som från

tid till annan kännetecknar företagets agerande beror på vid vilken

tidpunkt och i vilken grad olika intressenter kan göra sitt inflytande

gällande. l Hit hör också att företagsledningens behov och önskningar

i hög grad kan förmodas styra företagets handlande. Hur nu denna bild

än ter sig påverkas företagets verksamhet och inriktning av ett antal

finansiella hänsyn. Inför de beslutssituationer som då aktualiseras

måste företagets interna informations- och redovisningssystem bistå

med det aktuella beslutsunderlaget. Redovisningsbaserade mått blir

den naturliga och ofta den enda utgångspunkten för det finansiella
beslutsfattandet. 2 Den föreställningsram som skall beskrivas nedan

kan givetvis inte äga sin giltighet under alla tidsskeden och för alla

företag. Vi menar dock att den är tillräckligt frekvent för att moti

vera denna studie.
Utan att ta ställning till vad som vid olika tidpunkter eller

under olika förhållanden kan vara att anse som mål, medel eller restrik

tioner för företagets handlande, är vår syn - i termer av dylika

redovisningsmässiga mått - på företagets långsiktiga finansiella ut

veckling den följande. Företaget är en "going concern ll
• De åtg~rder

som vidtas och som berör företaget, syftar till företagets fortlevnad.
I en tillväxt- och konkurrensekonomi som den svenska medför detta krav

på tillväxttakt i omsättningen, O'. Omsättningsökningar är nödvändiga

för att bibehålla marknadsandelar, för att garantera sysselsättning

och löneutveckling, för att tillfredsställa förräntningsanspråk på

sysselsatt kapital etc. För att möjliggöra den erforderliga omsätt

ningsutvecklingen samt för att möta eventuellt förändrade krav på om

sättningens disposition, t ex ökade löneanspråk, krävs investeringar,

l Sannolikheten rör att aktieägarnas mål skall träda i förgrunden torde
bl a vara en funktion av ägarstrukturen och ägandets spridninb'
Jämrör Marris (1964)0

2 Detta gäller inte bara rör företagsledning utan också för kredit-
givare och anställda. Också för aktieägarna är redovisningsinfor
mationen ofta den enda tillgängliga. För majoriteten av företag
gäller att dess värdepapper inte noteras på Stockholms Fondbörs.
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dvs tillväxttakt i totalt kapital, Tio Expansions- och rationalise
ringsinvesteringar med åtföljande ökning i omsättningstillgångar be
höver genomföras. Tillväxttakten i totalt kapital måste finansieras
via tillväxttakt i eget kapital! El! och/eller via tillväxttakt i
skulder, S'. Beroende på vilken finansieringsform som utnyttjas
förändras företagets skuldsättningsgrad, S/E, och därmed sannolikt
dess risksituation. Tillväxttakten i eget kapital, El, beror i sin

tur på räntabiliteten på eget kapital efter skatt, R~, på eventuella
nyemissioner (kontant- och apportemissioner), N/E, och på lämnad utdel
ning till aktieägarna, U/E. Krav på tillväxt i totalt kapital som
beaktar eventuella restriktioner beträffand~ skuldsättningsgradens för
ändring ställer med andra ord krav på räntabiliteten på eget kapital.
Samtidigt kan möjligheterna till nyemission bero på räntabiliteten på
eget kapital. Den erforderliga räntabiliteten på eget kapital före
skatt, RE' ställer i sin tur anspråk på räntabillteten på totalt
kapital, RT, eftersom denna tillsammans med den genomsnittliga låne
räntan, RS' och skuldsättningsgraden ger räntabiliteten på eget kapi
tal. Vid sidan av de definitionsmässiga samband som nu påpekats
kan vi t ex också förvänta ett dubbelriktat samband mellan T I och RT.
En viss tillväxt är nödvändig för att upprätthålla lönsamhetsnivåno
Samtidigt kan den förväntade lönsamheten - ofta grundad på en för
tillfället rådande Rr - vara avgörande för den tillväxt som övervägs.

Det är till nu angivna variabler som studiens huvudintresse
knyts. I studien definieras variablerna så att definitionsmässiga
samband erhålls mellan de i föreställningsramen ingående variablerna.
Detta gäller, som framgår av Figur 2: I, när förhållandena avseende
en period (ett år) avbildas. Figuren visar hur variablerna som sam
manfattar företagets tillväxt, kapitalstruktur och räntabilitet står

i ett ömsesidigt beroendeförhållande till varandra. Varje definitions
mässigt samband innehåller en variabel som också återfinns i ett
annat samband. Som sammanfattande beteckning på föreställningsramens
variabler skall termen grundschema utnyttjas. Grundschemat är en
del av beskrivningsschemat.

Samband (l) utgör dock som synes ingen identitet utan speglar
endast föreställningen att en viss omsättningstillväxt som regel
kräver en viss tillgångstillväxto Samband (2) visar hur Tj bestäms
av Ej, Sj samt den andel av totalkapitalet som vid periodens början
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(1) O'~T' O' = Tillväxttakt i omsättning

~j T~ = Tillväxttakt i totalt kapital

---~---------}--------------------
(2) T! E ~ . (E/T). 1 + S! (S /T ). l

J J J- J J-

E! Tillväxttakt i eget kapital
J

S! 'rii"lväxttakt i skulder
J

E. l Eget kapital vid periodens början
J-

T. l Totalt kapital vid periodens början
J-

S. l Skulder vid periodens början
J-

--~,-~--=-------------------------

(3) E! = RE' • E./E. l - U.jE. l + N./E. l + RF./E. l
J J J J- JO J- J J- J J-

E.
J

U.
J

N.
J

RF.
J

Räntabilitet på eget kapital efter
skatt

Genomsnittligt eget kapital, dvs
(E·

l
+E.)/2

J- J
Lämnad utdelning till aktieägarna

=Vidtagen nyemission (kontant- och
apportemission)

= Rörelsefrämmande tillväxt

I--,~------------------------------

(4) R~E. = (l-s.) RE' s. = Justerad skattesats
J J '" J JI RE· = Räntabilitet på eget kapital före

I J skatt

---~------------------------------
(5 ) RE' = RT · + ( RT · - RS ') S. /E.

J J J J J J

Räntabilitet på totalt kapital

Genomsnittlig låneränta

Genomsnittliga skulder, dvs
(S. l + S.)/2

J- J

Figur 2:1. Grundschemats enperiodsversion. Avser företag i år j.
Företagsindex har dock utelämnats. (För den exakta ope
rationaliseringen av respektive variabel enligt schemats
enperiodsversion hänvisas till Kapitel 5 och avsnitt 5.4.
För beskrivning av företagets långsiktiga utveckling kommer
schemats flerperiodsversion att utnyttjas. Se Kapitel 4.)
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faller på eget kapital och skulder.' Av sambandet framgår att en fär
företaget oförändrad skuldsättningsgrad kräver att värdena för

T~, E~ och S~ sammanfaller. Samband (3) visar att E~ definitlons-
J J J )t J 2mässigt beror på RE" U./E. l' N./E. l och RF./E. l. Samband (4)J J J- J J- J J-

anger att skillnaden mellan räntabiliteten på eget kapital före och
efter skatt beror på den justerade skattesatsen, Sj.3 I samband (5),

slutligen, anges hur RE' betingas av RT·, RS' och 5./E .. 4 RT·, fär-
J J J J J J

räntningL1 hos det totala kapital~t, skall spegla den totala färetags-
politikens lönsamhet färeskatt, innan effekterna av företagets finan
sieringsförhållanden beaktats. Med sådana effekter förstås då på
perioden löpande räntekostnader samt den andel av total kapitalet som
skuldfinansierats. 5 REj däremot, förräntningen hos det egna kapitalet,
skall visa lönsamheten före skatt hos den totala företagspolitiken
inklusive förd finansieringspolitik. Måttet beaktar hur stor andel
av resultat före räntekostnader som måste anslås till att ersätta

l Låt ~ beteckna absolutförändringen hos viss post under perioden. Då
gäller definitionsmässigt att ~r. ~ 6E. + 6S., dvs ökningen i total
kapitalet (tillgångarna) är likaJmed ökningetl i eget kapital plus
ökningen i skulder. Likheten kan också uttryckas som
~T./T. l = ~E./T. l + ~S./T. l eller som ~T./T. l = ~E./E. l°

J J- J J- J J- J J- J J-
(E/T). l + ~S. /S. l o (S/T). l· I samband (2) ovan är ~T. /T. l

J- J J- J- J J-
= T:, ~E./E. l = E~ samt ~S./S. l = S!.

J J J- J J J- J

2 Låt V~. beteckna resultat efter skatt men före vissa rörelsefrämmande
poster~ RF.o Då gäller att ~E. = ~. - U. + N. + RF .. Detta kan

J J x J J J J
också formuleras som ~E./E. l = VE·/E. l - U./E. l + N./E. l +

J xJ - _ J J - J J - J J -
RF ./E. l eller som E~ = RE'· E./E. 1- U./E. l + N./E. + RF./E. l

J J - J J J J - J J - J J -l J J-
.. RX VX /-dar E' = E' E.o

3 J_ J J
Sj är med andra ord lika med (VEj-V~j)/VEj där VEj är lika med

resultatet före skatt och där (VEj-V~j) är lika med periodens justerade
skattekostnad.

4
Låt V

T
. beteckna perioaens resultat före räntekostnader och skatt samt

låt V Q~ beteckna perio_dens räntekostnader. Då gäller att VE' = VT · -
4J - - - J J

- VS' eller att V ./E. = VT·/T .. T./E. - VS·/S .. S./E ..
J EJ J J J J J J J J J

Detta kan också uttryckas som RE' = R
T

· · T. /E. - RS ' o S. /E. o Efter-
_ _ J J J J .J.. _J J

som T./E. = (E. + S.)/E. erhålls att RE' = R
T

. (l + S./E.) - RS ' o
J J J J J J J J J J

. S. /E. eller R. R
T

· + (R
T

· - RS ') S. /E..
J J EJ J J J J J

5 Det är fråga om ett rent räknetekniskt oberoende~ dvs givet resultatet
före räntekostnader och totalkapitalets storlek beror storleken på
R

Tj
ej på räntekostnadernas eller skuldernas storlek.
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kreditgivare samt hur stor andel av tillgångay~na som finansierats via

främmande kapital o Från lönsamhetssynrunkt är finansieringspolitikens
två övergripande variabler således RS· och S./E .. Den s k leverage-

J J J
faktorn (RTj - RSj ) Sj/Ej~ dvs förräntningsmarginalen multiplicerad
med skuldsättningsgraden anger vilket räntabilitetsbidrag till REj som
lämnas av den förda finansieringspolitiken.

Till vår föreställningsram hör också de riskhänsyn vilka före
tagets beslutsfattare kan förknippa med tänkbara variabelutfall . Med
risk avser vi då i vilken utsträckning som faktiska utfall av fattade

beslut kan komma att avvika från förväntade utfall.' Riskproblemet

aktualiseras av att beslutsfattaren förutsätts ha riskaversion, dvs
om valet står mellan två alternativ med samma förväntat utfall, fö
redras det alternativ som har den lägre risken. Till samband (5) kan

tre riskbegrepp kopplas: företagets total risk, rörelserisk och finan
siella risk. Företagets totalrisk är knuten till sannolikhetsfördel

ningen över möjliga utfall på REjo Om väntevärdet, F(REj ), och
standardavvikelsen, a(REj)~ ger en uttömmande beskrivning av sannolik
hetsfördelningen, kan variationskoefficienten, a(R Ej ) / F(R Ej ), utgöra
ett rimligt och sammanfattande mått på totalrisken. Enligt detta mått

beror riskens storlek av såväl förväntad nivå som möjlig spridning
kring denna nivå. Företagets rörelserisk är den med RTj förknippade
risken. Analogt med det föregående erhålls då rörelserisken som

a(RTj ) / F(RTj ). Företagets finansiella risk, slutligen, är det risk
tillskott till rörelserisken som betingas av att verksamheten inte ute

slutande finansieras med eget kapital. Den finansiella risken utgörs
således av skillnaden mellan företagets totalrisk och rörelserisk.
variationskoefficienttermer är den finansiella risken lika med

a(REj ) / F(R Ej ) - 0(RTj ) / F(RTj ), vilket under vissa förutsättningar

l Den traditionella definitionen av risk fordrar att möjliga händelser
kan åsättas en objektiv och känd sannolikhetsfördelning. Osäkerhets
fallet skulle däremot karaktäriseras av att dylika sannolikhetsför
delningar in~e är kända och a-et det därför inte skulle vara menings
fullt att anlägga ett sannolikhetsresonemang. I den mån besluts
fattaren är villig att basera sitt handlande på subjektiva sannolik
hetsuPPskattningar, kan dock osäkerhetsfallet behandlas an~logt med
riskfalleto Här upprätthålls därför ingen skiljelinje mellan be
greppen risk och osäkerhet.
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sammanfaller med l

a ( R
T

.) • S. lE. . R
S

.
J J J J

F( RT .) (F(RT .) + (F (RT .) - RS') S.1[· )
J J J J J J

Givet väntevärdet och spridningen i RTj beror den finansiella risken
på såväl Sj/Ej som RSj . Det skisserade resonemanget är statlskt. Det
bygger på antagandet att företaget ständigt förfogar över just det
främmande kapital, som svarar mot en viss Sj/Ej. Skuldavveckling
förutsätts omedelbart bli kompenserad av nya lån. Den gjorda kvanti
fieringen av finansiell risk bortser från likviditetsaspekten, dvs
från att fasta betalningsförpliktelser i form av amortering och annan
skuldavveckling också måste mötas. Från det enskilda företagets syn
punkt måste givetvis avvägningar rörande skuldsättningspolitiken
också bli beroende av betalningsströmmarna. I det längre tidsperspek
tivet tenderar emellertid riskproblematiken på lönsamhets- och likvi
ditetssidan att sammanfalla. Vidare gäller att en nyansering av skuld
sättningsgraden med hänsyn till skuldstrukturen kan lämna antydningar
om den finansiella risk, som är knuten till betalningsströmmarna.
Exempelvis är en ökning av skuldsättningsgraden till följd av skatte
krediter i normalfallet att betrakta som mindre riskfylld än en mot
svarande ökning av leverantörsskulder. Skälet härtill är givetvis den
markanta skillnad i förfallotidpunkt som kännetecknar de två skuld
typerna. 2

Eftersom räkenskapsdata endast beskriver det faktiska utfallet,
dvs endast en punkt i det möjliga utfallsrummet, saknar vi data för
att kvantifiera de nu redovisade riskmåtten. Då emellertid många av
våra analyser, med åtföljande diskussioner, har implikationer med av
seende på företagets risksituatian, har vi sett det som angeläget att
klargöra vilken innebörd vi lägger i de olika riskbegreppen. Med ut-

l Detta mått på finansiell risk förutsätter att S.jE. betraktas som
beslutsvariabel och att ~. är deterministiskt ~es~ämdo Då gäller
att a(RE.) = a(Rr.) (l + s.tE.), dvs skillnaden i spridning mellan
RE' oen] R

T
· be"vingas avJ Js .JE. . R. påverkar ej sannolikhets-

fo~delningen~ utseende. Därembt har s€~rleken av RS ' betydelse för
sannolikhetsfördelningens placering på skalan över mBjliga utfall
för RE'. Jämför Jensen & Johansson (1969, s 194 ff).

2 J
För en diskussion om hur skillnader i förfallotidpunkt kan förväntas
påverka risken, se t ex Gordon (1962, s 79 ff).
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gångspunkt från hävdvunnen finansieringsteori skulle man kunna hävda
att definierade riskbegrepp är oegentliga. Attityder rörande riskta
gande skulle enbart kunna återföras till dem som faktiskt investerat
kapital i företaget. På denna punkt ansluter vi oss dock till
Dona l dson: I

Since risk is considered a subjective phenomenon it might be
assumed that a corporate entity cannot have a target risk level
independent of its owners. The corporation does have a manage
ment, however, and these people have a strong personal stake
in its future. Indeed, they are likely to regard themselves
as having more of a stake than individual shareholders since
they are much less mobile. They certainly do have concerns
about all the risks of the business, including financial risk,
and inevitably these risk attitudes bear on decisions. As
the officers find themselves in the position of having to
make such judgments on behalf of ownership, inevitably
these judgments will reflect their personal evaluation of cor
porate risks and will be influenced by the desire to pre
serve and expand the corporate entity on which their personal
fortunes and reputations rest.
(Donaldson, 1969, s 43)

2.3 ANKNYTNING TILL EXISTERANDE TEORIBILDNINGAR

Användningen av redovisningsmässiga mått medför att vår föreställnings
ram har en naturlig kontaktyta med den utveckling som försiggått inom
det redovisningsteoretiska området. I vilken utsträckning denna haft
återverkningar på föreliggande studie behandlas ej här utan i Kapitel 3

där vi redogör för undersökningens mätmetodik.
Frånsett de mätmetodologiska aspekterna rymmer föreställnings

ramen vissa företeelser som länge intresserat den företagsekonomiska
teoribildningen. Det faktum att vi studerar företaget i sin helhet,
att vi studerar dess långsiktiga utveckling samt att vi studerar till
växten, dess finansiering och åtföljande förändringar i kapitalstruk
turen, medför att vår studie har v~ssa beröring3punkter med de olika
företags- och finansieringsteorier som presenterats.

För företagsteorin (lItheory of the finn") har traditionellt
gällt att analysens tonvikt avsett sambandet mellan vinster och pro
duktionsvolym samtidigt som kapitalförsörjningen setts som given. För
finansieringsteorin har i stället gällt att den ägnat sig åt vinster
nas samband med den använda kapitalvolymen. Med tiden har emellertid
gränsdragningen mellan de två teoribildningar'na blivit allt mer ut
suddad. Weston uttrycker detta på följande sätt:
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For finance is now more closely tied to neoclassical
microeconomic theory and the unity of that theory for finance
is being exploited. In turn, the insights from the financial
decision processes are illuminating economic theory more fully
and we are moving toward a more complete theory of finance
in microeconomics.
(Weston, 1974, s 239-240)

Vid beskrivningen nedan håller vi dock fast vid tudelningen i

två teoriblock. Först uppmärksammas utvecklingen inom företagsteorin,

sedan den inom finansieringsteorin.

Enligt den neoklassiska mikroekonomiska teorin förutsätts

företaget sträva mot vinstmaximering. Analysen är deduktiv och statisk.

Företagets beteende, dvs produktionsbeslut (eventuellt även pris

beslut), härleds från omgivande marknadsvillkor. Eftersom framtiden

är känd med säkerhet representerar företagets finansiering inget

problem. Företaget kan fritt låna eller låna ut pengar till en given

räntesats.' Efter hand har företagsteorin utvidgats till att också av
se IImanageri'alll och IIbehavioural theories",2 dvs andra målfunktioner

än vinstmaximering har förutsatts. Även den förra grenen kännetecknas

av att företaget antas maximera en viss målfunktion. Emellertid är

det andra, för företagsledningen mera näraliggande variabler, som

ställs i förgrunden. Den totala omsättningen eller företagets till

växttakt utgör exempel på variabler som inbegripits i målfunktionen. 3

Den senare grenen har emellertid släppt alla antaganden om företaget

som en maximerande enhet. Intresseinriktningen är uttalat empirisk,

i det att man koncentrerat sig på analyser av den faktiska besluts

processen inom företag. Resultaten har sedan införlivats i modeller

kring företagets beteende, i vilka det antas att företaget arbetar

med olika tumregler som justeras över tiden. 4

l Målsättningen maximal vinst blir identisk med målsättningen maximal
räntabilitet givet storleken av det kapital vars räntabilitet skall
maximeras. Om kapitalet utgör en variabel är emellertid så ej
fallet. Jämför Jensen & Johansson (1969, s 52 ff)

2 Jämför Cyert & Hedrick (1972).

3 Baumol (1959) samt Marris (1964) utgör exempel på bidrag med angivet
innehåll.

4
Cyert & March (1963) är kanske det mest kända arbetet inom denna
gren.
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Jämfört med den neoklassiska ansatsen har inom företagsteorin
också den förändringen kunnat märkas att ökad uppmärksamhet ägnats åt

de dynamiska aspekterna på företagets beteende. Ett antal teorier rö

rande företagets optimala tillväxt har presenterats. l Dessa tillväxt
teorier har i regel utnyttjat målfunktioner av den typ som ovan för
knippades med "managerial theories"o En viktig aspekt vid teoY"-iutveck

lingen har gällt de hinder för möjlig tillväxt som föreligger. En
restriktion som därvid mycket uppmärksammats har gällt frågan om till

växtens finansiering. Att kapital utbudet är begränsat i tiden, att

tillväxtens finansiering är nära förbunden med företagets lönsamhet och

därmed med dess utdelnings-, nyemissions- och skuldsättningspolitik,

är aspekter som måst inbegripas i analysen. Inte minst tillväxtens
och finansieringens återverkningar på aktiernas marknadsvärde har
diskuterats. 2

För (investerings- och) finansieringsteorins 3 del har utveck
lingen i stället kännetecknats av att den regelmässigt varit knuten till

en nyklassisk målfunktion enligt vilken nyttan för aktieägarna maxime
ras. Ofta har maximering av den framtida utdelningsströmmens nuvärde
blivit den moderna motsvarigheten till den statiska teorins vinstmaxi

mering. Eller som Donaldson uttryckt saken:
In fact the identification of financial theory with the
goals of the stockholder enables the theorist to get around
the observed limitations of profit maximization in a corpor
ate sense 000 By shifting attention to the stock market in
stead of the business itself the theorist can restore his
objective tools of analysis to rigorous employment.
(Donaldson, 1969, s 26)

Till skillnad från den neoklassiska teorin bortser man inte

från att kapitalanskaffningsformerna kan påverka investeringarnas stor

lek. Ofta betonas att företagen sätter ett lägre pris på internfinan

sierade investeringar. Därmed följer att självfinansieringsförmågan

l För en översikt se Marris & Wood (1971). Jämrör också Archibald
(1971) .

2 En i modellsammanhang använd restriktion är att aktiernas marknads-
värde inte får understiga ett visst angivet värde. Jämför Marris
(1971) .

3 Här kommenteras den del av finansieringsteorin, som brukar hänföras
till "corporation" eller "business finance". Andra betydelsefulla
grenar är tIcapital asset pricing" samt "financial insitutions and
markets". Jämför Friend (1973)0 För en svensk översikt av utveck
lingen inom "corporation financeT! se Gandemo (1976).
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får ett avgörande inflytande på investeringsbeteendet. l I detta per
spektiv har företagets finansierings- och utdelningspolitik blivit ett
naturligt tema för finansieringsteorin. Den kanske mest uppmärksamma
de frågan har gällt hur företagets finansiering kan väntas inverka på
dess finansieringskostnader. Framför allt är det skuldsättningsgradens
och utdelningsprocentens inflytande på kapitalkostnaderna som disku
terats.

Beträffande skuldsättningsgradens inverkan finns i princip två
åsiktsbildningar. Enligt den ena, företrädd av Modigliani & Miller
(1958), har för företag inom given riskklass andelen skulder ingen
inverkan på företagets kapitalkostnader, dvs någon optimal skuldsätt
ningsgrad skulle ej föreligga. Enligt en annan och mer vanligt före
kommande uppfattning, bl a förespråkad av Gordon (1962), Lintner (1962)
och Lerner & Carleton (1966) är dock inte finansieringskostnaderna
opåverkade av skuldsättningsgraden. Efter en viss punkt medför ökad
skuldsättning också ökad osäkerhet om den framtida lönsamheten. Såväl

ägare som 'långivare skulle som kompensation för ökningar i den finan
siella risken kräva en högre förräntning på sitt kapital. En för före
taget optimal kapitalstruktur skulle föreligga.

Också beträffande utdelningsprocentens inverkan på kapitalkost
naderna har uppfattningarna gått isär. Enligt exempelvis Modigliani
& Miller (1958) och Weston (1961) skulle kapitalkostnaderna vara
opåverkade härav eftersom aktiernas marknadsvärde enbart beror på den
framtida avkastningen, ej av avkastningens fördelning på innehållna
vinstmedel och utdelningar. Andra åter - t ex Gordon (1962), Lerner
& Carleton (1966) och Brigham & Gordon (1968) - menar att ju lägre
utdelningsprocent som föreligger desto högre kostnad för det egna
kapitalet. Den omfördelning från nutida till framtida utdelningar
som följer av den lägre utdelningsprocenten skulle av aktieägaren
upplevas som ett ökat risktagande och därmed påverka dennes förränt
ningskrav.

Nämnda finansieringsteoretiska arbeten har varit av betydelse
för vår föreställningsram såtillvida att de uppmärksammat den dubbla
funktionen hos företagets lönsamhet - dels dess inverkan på företagets
möjligheter att erhålla kapital, dels dess inverkan på företagets
villighet att genomföra investeringar.

l
Se t ex Duesenberry (1958).
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Det har framkommit ovan att frågan om företagets tillväxt och
dess finansiering ägnats åtskilligt teoretiskt intresse. Frågan har
dock närmats på olika sätt. För de bidrag vars målfunktion avsett

optimering av företagstillväxten, t ex Marris (1964), har finansierings
frågan setts som en restriktion. Arbeten som dem av Gordon (1962),

Li ntner (1963 och 1964) samt Lerner & Carl eton (1966) har i ställ et
sökt sin utgångspunkt i företagets investerings- och finansierings
politik och sett som sin uppgift att förklara vilka beslut som leder
till maximering av aktiernas marknadsvärde. Oavsett utgångspunkt känne
tecknas emellertid en majoritet av utnyttjade modeller av ett till
lämpat grundantagande om balanserad tillväxt. Detta antagande inne-
bär att företaget växer efter ett exponentiellt förlopp, dvs med en
konstant hastighet. Tillväxttakten för omsättningen, tillgångarna,
skulderna, det egna kapitalet, vinsten etc är densamma, vilket i sin

tur medför att variabler som skuldsättningsgrad och utdelningsprocent
är konstanta över tiden.'

Jämfört med de ovan berörda aktieägarorienterade studierna
'representerar Donaldson (1969) en annorlunda finansieringsforskning.
Forskningsansatsen är uttalat deskriptiv samt inriktad på att studera
företags faktiska beteende. I stället för att påföra analysen en
målsättning och ett antal förutsättningar - utifrån vilka sedan

rationella beslutsregler kan härledas - betonar Donaldson vikten av ett
mer förutsättningslöst närmande till företagets finansieringsproblem.

Ansatsen är företagsledningsorienterad i meningen att forskaren för
söker sätta sig in i beslutssituationerna sådana de ter sig för de

finansiella beslutsfattarna. Företagsledningens och företagets in
tressen är inte nödvändigtvis identiska med aktieägarnas. I motsats
till den enbart modellbyggande normativa forskningens inriktning på
vad som borde göras finns en strävan att närma sig problemen inifrån
i syfte att förklara vad som faktiskt sker. På många sätt utgör
Donaldsons bidrag en inom fi.nans.ieringsteorin existerande parallell
till de "behavioural theories ll som utvecklats inom IIthe theory of

l För en svensk jämviktsmodell av nämnt slag vilken vid sidan om före
tagets investerings- och finansieringsförhållanden även omspänner
företagets produktionsförhållanden se Eriksson (1975). Exempel på
modeller som ej har grundantaganden om balanserad tillväxt återfinns
hos Krouse och Lee (1973) samt hos Näslund (1975). Det senare arbe
tet visar hur kontrollteori kan tillämpas för att finna optimala
tillväxtvägar.
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the firm"o Arbetet utmynnar i en deskriptiv modell rörande företagets
"strategy for financial mobilityll, vi-Iken också jämförs med lithe

classical concept of financial policies designed to maximize profit
and the value of the stockholder equityll (opocit. s 244)0 Bl a

konstaterar han:

I have found very little evidence that managements have
in mind an optimum debt-equity ratio or an optimum dividend
payout ... there does not appear to be any target policy
regarded as the ideal. (s 247) o •• debt policy is frequently
a negative concept of minimizing a risk and assuring room for
unexpected needs, rather than an optimum debt-equity mix
designed to maximize value of the shareholders' e~lity. (s 248)

Ovanstående översiktliga teorigenomgång har visat att de
variabler som omfattas av vårt beskrivningsschema utgjort centrala
inslag i den företagsekonomiska forskningen. Nedan sammanfattas hur

vår studie förhåller sig till denna. Där framgår att vår inriktning
är sådan att de omedelbara kopplingarna till den existerande teorin
ej är uppenbara.

l. Till vår modell - grundschemat - är ej någon målfunktion

knuten. I detta avseende är modellen neutral. Annars på

minner föreställningsramen om det företagsledningsorienterade
synsätt som kännetecknar Donaldsans ansats. Användningen av
redovisningsbaserade mått ligger i linje med ett sådant syn

sätto Den företagsinterna formuleringen av tillväxtmål,

räntabilitetskrav etc sker ofta i resultat- och balans

räkningstermer. Dock medger ej vår studie att företagen

och deras beslutsfattande studeras inifrån. Något direkt bi

drag till denna kunskapsbildning skall därför inte påräknas. 1

2. Ett väsentligt inslag i det deskriptiva syftet, nämligen att

finna och beskriva typiska finansiella utvecklingsfärlopp över

flera variabler sammantagna, har varit ett sällsynt tema för
den teoretiskt inriktade forskningen.

3. Gemensamt för den finansieringsteoretiska litteratur, som

ägnat frågan om företagets finansieringskostnader stor upp

märksamhet är att utnyttjade kapitalkostnadsmått regelmässigt

l Vad gäller svenska förhållanden har Gandemo (1967 och 1976) anammat
ansatsen att inifrån studera företags finansieringsförhållanden.
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definierats utifrån aktiers och skulders marknadsvärdeno

Användningen av redovisningsbaserade mått gör att jämförbar
heten med denna litteratur blir begränsad.

4. För de tillväxt- och kapitalvärdemodeller som berördes ovan~

gäller i regel ett grundantagande om balanserad tillväxt.

Inte minst mot bakgrund av den, sedan början av 1960-talet

faktiskt observerade utvecklingen, är detta ett väl restrik

tivt antagande. Det är just avsaknaden av balanserad tillväxt~

t ex den omständigheten att flertalet företag även långsiktigt

synes ha haft en ökande skuldsättninqsqrad som delvis initie

rat denna studie och som därför utgör en central aspekt vid
beskrivningen av företags utvecklingo l Vidare delar vi

Donaldsons uppfattning att~ i den ständigt föränderliga och

osäkra omgivning som företaget har att verka~ frågor
rörande företagets optimala kapital struktur eller dess lägsta
kapi t al kost na der l ät t b1i r prakt i skt oi nt ressanta . 2

5. Vår studie har ej en teoretisk utgångspunkt i betydelsen att

vi först utvecklar en teori eller klart riktade hypoteser
som sedan testas empiriskt. Vår IIteoriutveckling ll eller
IIdeskriptiva modell" utgörs av beskrivningsschemat~ vars sam~

band definitionsmässigt är sanna. Det är denna modell som

skall utnyttjas för att beskriva ett empiriskt material. 3

Någon skarp gräns mellan mer teoretiskt och mer empiriskt in

riktade arbeten är förvisso inte möjlig att dra~ Den givna karaktä
ristiken av hur vår studie föy~hål1er sig till existerande teoribild

ningar får inte dölja det faktum att vi har en del gemensamt med många

empiriska undersökningar, vilka utan en explicit angiven teoretisk

l Beträffande skuldsättningsgraden antyder vissa tidigare studier på
amerikanska data - jämför t ex Gordon (1960 och 1962) - att företa
gen långsiktigt tenderat bibehålla denna intakt. Den tendens till
fallande lönsamhet som under senare år kunnat observeras i Sverige
förefaller vara en i västvärlden ganska internationell företeelseo
Parallellt härmed synes också skuldsättningsgraden generellt sett
ha ökat. Jämför OECD (1976, s 143).

2
Jämför också Keenan (1970, s 263) samt Gandemo (1976) o

3 För ett enskilt företag kan beskrivningsschemat, om tillämpat på fram
tiden och kopplat till underliggande samband med variabler som om
sättning, kapacitetsutnyttjande etc, utgöra Hfacit f1 vid prövning av
alternativa strategier för den långsiktiga finansieringspolitikens
inriktning, dvs representera utdata från en finansiell planerings
modeIl. Jämför Johansson, Tidström & Ullberg (1972) samt Johansson
& Eriksson (1973).
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överbyggnad bidragit till ökad kunskap. De med vår studie gemensamma

dragen består dels i att data på företagsnivå utnyttjats, dels i att

redovisningsmässiga mått på företagens tillväxt, räntabilitet och

kapitalstruktur utnyttjats. Det skulle föra för långt att i detalj

beskriva vad som kännetecknar denna litteratur. Vi får begränsa oss

till att antyda dess allmänna inriktning. Kännetecknande för mer

parten av de studier vi har i åtanke är att en variabel ställts i
förgrunden som den beroende. Med hjälp av regressionsanalys har
sedan den beroende variabelns bestämmningsfaktorer sökts.

För undersökningar, vilka syftat till att fastställa tillväx

tens (oftast mätt som tillväxten i tillgångar eller omsättning) be
stämningsfaktorer, har de två vanligast förekommande oberoende

variablerna varit företagets räntabilitet och storlek. I de fall

räntabiliteten sökt förklaras är det oftast företagets storlek som

utnyttjats som förklarande variabel. Mer sällan har tillväxten an

vänts som förklaringsvariabel. l För en översikt av den empiriskt
inriktade 1itteratu~ som haft företagets tillväxt, räntabilitet och

storlek som studieområde, se Eatwell (1971).2 Studierna, som ställt

företagets kapital struktur i centrum och där denna mätts via bokvärden,

har oftast syftat till att belysa den förda diskussionen om optimal

skuldsättningsgrad. Bland oberoende variabler märks här bl a före

tagets storlek, företagets branschtillhörighet och företagets till
växt. 3

Exempel på andra användningsområden för finansiella nyckeltal
har gällt frågan om deras prognosvärde från konkurs- och kreditvärdig

hetssynpunkt,4 frågan om företag söker anpassa sig till branschgenom

snittet hos dylika tal,5 frågan om skillnader mellan företag vad

gäller vissa branschkaraktäristika, andra än finansiella, också

l Jämför dock Eriksson (1975).
2 o •• •• •• •

Exempel pa en studle vllken spanner over ett flertal av de l samman-
hanget resta frågeställningarna är den av Singh & Whittington (1968).

3 Jämför t ex Schwarz & Aronson (1967), Gupta (1969), Scott (1972), Toy
et al. (1974) samt Remmers et al. (1974).

4 Jämför t ex Horrigan (1966), Beaver (1966 och 1968), Altman (1968),

Pogue & So1dofsky (1969) samt Kedner (197?? l07h o~h 1075).

5 Jämför t ex Lev (1969) samt Bird & Mchugh (1977).
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korresponderar mot skillnader i finansiella nyckeltal. 1 Även om de

tre senast exemplifierade tillämpningsområdena har det gemensamt med

vår studie att ett antal redovisningsrnässiga mått utnyttjats råder

bl a den skillnaden att man inte sett måtten som en integrerad del
av ett beskrivningsschema.Snarare har man anlagt ett traditionellt

räkenskapsanalytiskt synsätt, dvs mått på likviditet, lönsamhet, solidi

tet etc har setts som ganska fristående beskrivningar av skilda före

teelser.

204 ANKNYTNING TILL ANDRA BESKRIVANDE UNDERSöKNINGAR AV SVENSK
INDUSTRI

20401 Allmänt

I detta avsnitt skall vi lämna en redogörelse för andra undersökningar

vars studieobjekt varit att beskriva svensk industris tillväxt,

finansiering, kapitalstruktur och/eller räntabilitetsförhållanden.

Vår genomgång begränsas till de undersökningar som omfattat den större

industrin och delar av den medelstora. Däremot kommenteras inte

studier med en uttalad småföretagsinriktning. Avsikten med genom

gången är ej att sammanfatta eller utvärdera hittills erhållna under

sökningsresultat. 2 Vi vill enbart beskriva dessa undersökningars

allmänna uppläggning och omfattning och på så vis ge en bild av

vilket sammanhang vår studie skall ses. Som påpekats i Kapitel l,

har merparten av undersökningarna utnyttjat aggregerade data om

industriföretagen. Dessa undersökningar kommenteras i avsnitt 2.4.2.

I avsnitt 2.4.3 uppmärksammas de studier vilka liksom vår utnyttjat

företagsdata på enskilda företag. I avsnitt 2.4.4 sammanfattas i

vilka avseenden vår studie skiljer sig från dem som hittills publice

rats.

2.4.2 Undersökningar på aggregerade data

Studierna på aggregerade data har av naturliga skäl oftast tillkommit

i ett samhällsekonomiskt perspektiv. I regel rör det sig om offentliga

l Jämför t ex Williams & Goodman (1971) samt Gupta & Huefner (1972).

2 I den mån dessa är av betydelse för vår egen analys omn8mnes~rletta
vid avrapporteringen av undersökningsresultaten.
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utredningar vars syften bl a varit att ge ett underlag för den ekonomis
ka debatten och ekonomisk-politiska besluto Inte minst de periodvis
återkommande långtidsutredningarna' har sökt diskutera alternativa ut
vecklingsvägar för den svenska ekonomin och de skilda krav som, med

hänsyn till olika politiska målsättningar, ställs på den ekonomiska

politiken. I dessa utredningar följer bedömningarna för näringslivets
de1 2 det mönstret att först koncentreras kartläggningen och prognosen

till reala faktorer såsom produktionsförhållanden, investerings- och

produktivitetsutveckling. Sedan kompletteras den reala sidan med en

finansiell kartläggning och kalkyl över bl a vinster~ sparande och
kreditgivningo Den finansiella kalkylen tjänar syftet att stämma av
den reala kalkyleno Den lI erforderliga ll investeringsökningen i real

tillgångar ställs mot de förutsättningar i form av nivåer på vinst
andel, vinstmargina1 9 självfinansieringsgrad, kapital och penning
marknadsutbud som anses behöva föreligga för att realisera den önska

de investeringsvolymen. Vid dessa analyser är det huvudsakligen
nationalräkenskapsdata som utnyttjats.

I Industriens Utredningsinstitut (1976, s 292-303) finns en

speciell analys av industrins finansieringsproblem, vilken görs i
anslutning till de reala prognoser som utarbetats. Den prognosmodell
som utnyttjats utgör ett intressant försök att på aggregerade data söka
närma analysen till de tankegångar som presenterats i avsnitt 2020

För skattning av modellens parametrar har SCB:s finansstatistik, dvs
företagsdata~ använts. 3 Beröringspunkterna mellan grundschemats

innehåll och prognosmodellens är storao
Detta gäller i lika hög grad för den av industristrukturutred

ningens delrapporter (SOU 1974:12) som behandlar industrins finansiella
utvecklingstendenser. I denna har ett omfattande arbete nedlagts på
kartläggningen av lönsamheten inom industrin totalt, inom dess

l
Se t ex BOD 1970:71~ SOD 1971:7, SOD 1973:21 och BOD 1975:890 Jämför
också SOD 1972:63.

2
Undersökningsnivån är i första hand näringslivet i sin helheto I
andra hand samtliga företag inom industrino

3 Genom ett utnyttjande av nationalräkenskapernas investeringsstatistik
har man dock sökt värdera den del av totalkapitalet som svarar mot
materiella anläggningstillgångar utifrån tillgångarnas återanskaff
ningsvärden. i1ed ett livslängdsantagande på 15 år har i konsekvens
härmed kali~ylmässiga avskrivningar tillämpats.
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branscher och storleksgrupper. Kartläggningen avser vart och ett av

åren 1967 t o m 1971 l och kompletteras med en prognos för perioden

1972-1976. ~ven om vår mätmetodik - och då alldeles bortsett fran

valet av undersökningsnivå - på många punkter är en annan än den som

tillämpats av industristrukturutredningen2 följer dess kartläggning i

många stycken det grundschema som presenterats i Figur 2:'.

De av Eliasson (1967) samt Kjellman & ~lordlirlg (l972) gjorda

utredningarna liknar industristrukturutredningen såti~lv~da att

vissa variabelsamband uppmäts på basis aven kartläggning. Variabel
sambanden används sedan i prognossyfte. Vad som prognosticeras är

total kreditefterfrågan inom industrin. Vid dessa prognoser utgår

man från de investeringar i anläggningstillgångar och den omsättnings

utveckling som förutsatts enligt långtidsutredningarna. Industrins

externa finansieringsbehov uppskattas genom att till investeringarna
i anläggningstillgångar också lägga den ökning i omsättningstillgångar

som antas vara en funktion av den ökade omsättningen. Denna summa re

duceras dels med prognosticerad självfinansiering, vilken antas stå i

viss relation till omsättningen, dels med den ökning i erhållna han

delskrediter som antas vara en funktion av den ökade omsättningen.

Studieobjektet för dessa utredningar är primärt tillväxten och dess

externa finansiering. ~ven om i ett sådant sammanhang den interna
finansieringen inte kan lämnas obeaktad så görs inget direktstudium

av industrins lönsamhetssituation.

Wohlin (1973b) har studerat den aspekt på företagens kapital

struktur som avser skuldernas sammansättning, dvs skuldstrukturen.

Utnyttjande finansstatistikens data har han därvid, liksom vi, bl a

intresserat sig för hur stor andel av skulderna som vid olika tid
punkter belöpt på automatiska krediter. 3

Av nu kommenterade studier är det Industriens Utrednings
institut (1976) samt SOU 1974:12, som inkluderat räntabilitetsberäk

ningar i egentlig mening. Räntabilitetstalen har därvid beräknats på

l
Denna kartläggning har sedermera utsträckts till att även avse
åren 1972 och 1973. Se Olsson (1974).

2
I princip utnyttjar utredningen de av företagen bokförda
värdena. Vid beräkning av resultat- och kapitalmått justeras
dock för lagerreservens förändringar och storlek. Däremot an
vänds bokförda avskrivningar och bokfört anläggningskapital.

3 Beträffande vårt intresse för finansieringsautomatiken,se vidare
avsnitt 2.5.2.
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aggregerade resultat- och balansräkningsdata för de juridiska perso

nerna. Sedan flera år har Skandinaviska Enskilda Bankens Kvartals
skrift' innehållit årlig aggregerad information inhämtad från de börs
registrerade företagens årsredovisningar. Denna information grundas
på koncernuppgifter. Aggregatet innehåller således, vid sidan av
andra näringsgrenar än industrin, även data avseende den utländska

verksamheten. I olika sammanhang har dessa koncerndata utnyttjats som
underlag för en beskrivning av företagens räntabilitetsutveckling. 2

Slutligen skall i detta sa~lanhang nämnas de räntabilitetsberäkningar

avseende industrin och dess branscher vilka har Jaak Järv som upphovs
man. 3 Enligt Järvs metod beräknas dock inte räntabiliteten på totalt
kapital utan räntabiliteten på realkapitalet, dvs på summan av lager
och materiella anläggningstillgångar. Också den omständigheten att
kapitalmåtten beräknats på tillgångarnas brandförsäkringsvärden samt
att vinstmåtten, justerade för lagerreservförändringar och kalkyl
mässigt avskrivningsbehov, hämtats från företagsstatistikens brutto
vinstbegrepp, gör att beräkningarna enligt denna metod något skiljer
sig från de tidigare nämnda. 4

2.4.3 Undersökningar på enskilda företag

Analyser på enskilda företag har inte varit lika vanligt förekommande

som de vilka utnyttjat aggregerade data. Därtill kommer att de förra,
mätt i antal företag, regelmässigt varit mindre omfattande. Beträf
fande de undersökningar på individuella företag som förekommit har man
i huvudsak att skilja mellan undersökningsnivåerna koncern- och

bolagsnivå.

l Jämför t ex Uutma (1975).

2 Jämför BOD 1974:12 (s 88ff) samt Gandemo (1976, s 146). Vid resultat
och kapitalmätningen har därvid eftersträvats definitioner i linje
med dem som rekommenderats av Sveriges Finansanalytikers Förening
(1972). Skandinaviska Enskilda Bankens data har dock även använts för
tillväxt- och räntabilitetsberäkningar vilka varken bygger på kalkyl
mässiga avskrivningar eller på att dolda reserver skattats utifrån
tillgångars taxeringsvärden, brandförsäkringsvärden och försäljnings
värden. Jämrör Johansson (1975a) samt Wohlin (1973a).

3 Se Lundberg (1961, s 146-149, 245 ff), Edgren, Faxen & Odhner (1970,
s 124ff) samt BOD 1974:12 (s 93ff).

4 Jämrör också Eliasson (1970 och 1972) vars räntabilitetstal, om än
avseende det totalt arbetande kapitalet, definierats på ett likartat
sätt.
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Sveriges Verkstadsförening har sedan 1963 haft årligen återkom
mande lönsamhetsundersökningar avseende verkstadsindustrin. l Under
sökningsenhet är moderbolaget inklusive de svenska dotterbolag som till
mer än 75 procent ägs av moderbolaget. Utnyttjat företagsbegrepp är

således en modifierad koncerndefinition. Antalet företag i urvalet har
varierat över åren men successivt utvidgats. Fr o m 1974 omfattar ur
valet i stort sett samtliga företag med mer än 75 anställda. De lön
samhetsmått som för olika storleksgrupper traditionellt framtagits via
denna statistik, är räntabiliteten före skatt på eget och totalt
kapital samt vinstprocenten. På senare år har dock även andra mått
såsom kapitalets omsättningshastighet, omsättningen per anställd,
soliditeten mm beräknats. 2 3 4

I Sveriges Industriförbund och Svenska Arbetsgivareföreningen

(1976, s 49-58) finns en specialanalys av årsredovisningsdata för de
40 största börsregistrerade koncernerna avseende perioden 1965-1974. 5

Vid sidan av genomsnittsvärden för räntabiliteten på eget kapital
efter skatt, tillväxten i tillgångar, skulder och eget kapital
samt soliditeten redovisas även räntabilitetens spridningsbild för de

l Se t ex Sveriges Verkstadsförening (19151. Viss tveksamhet kan råda
huruvida nämnda undersökning använder sig av undersökningsnivån
enskilda företag eller ej. I sin resultatredovisning förefaller
Verkstadsföreningen att vid sidan av spridningstal o d, även redo
visa beräkningar avseende aggregatet av företag.

2 Jämför Hellström & Wåhlin (1974).

3 Det vinstbegrepp med avseende på totalt kapital som utnyttjas är
bruttovinsten (inklusive finansiella intäkter) med avdrag för nor
malavskrivningar. De senare beräknas som 3 procent av taxeringsvär
det på byggnader, 10 procent av återanskaffningsvärdet på maskiner
och inventarier exklusive fordon samt 20 procent av återanskaffnings
värdet på fordon. För kapitalets värdering gäller att fastigheter
upptas till på visst sätt uppräknade taxeringsvärden samt att maski
ner, inventarier och fordon via tillgängliga prisindex upptas till
nuanskaffningsbaserade värden. Resterande tillgångar värderas till
bokvärden.

4 I SOD 1974:12 (s 86ff) finns en jämförelse mellan olika datakällors
sätt att återge lönsamhetsutvecklingen. Industristrukturutredningens
material jä~förs med Verkstadsföreningens, Skandinaviska Enskilda
Bankens Kvartalsskrifts och Jaak Järvs metoder för lönsamhetsmätning.

5 Jämför även Industriens Utredningsinstitut (1976, s 300-303) där
vissa av dessa data också finns redovisade.
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undersökta företagen. l

Gandemo (1976) har gjort en intensivstudie av fem koncerners

finansieringsförhållanden under perioden 1967-1974. Vid den analys

av koncernernas finansieringspolitik som baseras på extern informa-

tion spelar RE-sambandet, dvs samband (5) i Figur 2:1, en nyckelroll.
Arbetet innehåller också ett avsnitt där för motsvarande period de

börsregisterade företagens årsredovisningar, delårsrapporter, emissions

prospekt m m bearbetats. Syftet med denna sammanställning är att

visa hur företag beskriver sin finansiella utveckling och framställer
sina finansiella problem. Gandemo (1967) har för ett urval av 142
större industriaktiebolag studerat kapital strukturen vid utgången av

åren 1956, 1960 och 1964. Beräkningarna, vilka baserades på publika

tionen Svenska Aktiebolag, visade att stora variationer i kapital
struktur förelåg såväl mellan företag som över tiden inom företag. 2

Också hos Asztely (1963) finns en balansstatistisk undersökning refe
rerad. För 87 större aktiebolag och 13 större ekonomiska föreningar

(i huvudsak industriföretag) redovisas bl a soliditetens utveckling
för perioden 1947-1960.

Avslutningsvis skall nämnas de av Dahm§n (1960) och Löwenthal
(1966) gjorda undersökningarna. Dessa har undersökt industrins

finansieringsförhållanden för perioden 1950-1955 respektive 1955-1962.
Med hänsyn till företagsurvalens storlek är de två studierna på många

sätt de hittills mest omfattande vad beträffar ett utnyttjande av

data rörande enskilda företag. Dahmens företagsurval bestod av 457
aktiebolag, Löwenthals av 315. SCB:s dåvarande vinststatistik har

huvudsak utgjort undersökningarnas primärdata. Den grundläggande

ana1ysmetodiken i dessa arbeten skiljer sig dock från den av oss an
vända. Det är främst via kapitalflödesbalanser, dvs finansierings
analyser! som industriföretagens investeringar och dessas finansiering

kartlagts. Företagens lönsamhetsförhållanden har således ej studerats.

l Beträffande redovisade genomsnittsvärden avser dessa sannolikt aggre
gatet av företag. Detta sägs ej uttryckligen, men använda formule
ringar tyder härpå. Använd mätmetodik förefaller snarlik den som
utnyttjas i vår studie, dvs resultat- och kapitalmått grundas på
historiska anskaffningsvärden.

2 .... . ..
Aven l denna studle har Gandemo detalJ analyserat ett farre antal
företags (moderbolags) finansieringspolitik. Denna gång avseende
tidsperioden 1956-1966.
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Från metodmässiga utgångspunkter har arbetena därför mycket gemensamt

med de i föregående avsnitt kommenterade studierna av Eliasson
respektive Kjellman &Nordling~

2.4.4 Särskiljande drag hos föreliggande studie1

Vid tidpunkten för denna studies början, dvs 1972, hade ännu inga

försök noterats att beskriva svensk industri efter de i avsnitt 2.2

uppdragna riktlinjerna. Oavsett om agg regerade data eller data för
enskilda företag utnyttjats kan schematiskt sägas att beskrivningarna
så långt löpt enligt två huvudriktningar. Enligt den ena har beskriv

ningen av industrins finansieringsförhållanden utgått från en viss
periods investeringar. Ofta är det därvid investeringarna i real

tillgångar som stått i förgrunden. Analyserna och bedömningarna har

sedan primärt avsett hur stor andel av investeringarna som vid rådande

internfinansieringssituation måste finansieras via externa medel.
Enligt den andra huvudlinjen har beskrivningarna syftat till en
kartläggning av räntabilitetsförhållanden inom industrin eller dess

delar. Dessa kartläggningar har dock givits en relativt fristående

form såtillvida att företagens tillväxt- och finansieringssituation
övrigt inte integrerats i beskrivningen.

Ett riktmärke för denna studie har därför varit att åstadkomma

en beskrivning, vilken omfattar en samlad bild av hur företagens till
växt (investeringar) finansierats med skulder och eget kapital

samt hur räntabilitetsförhållandena återverkat på möjligheterna till
egenkapitalfinansiering av tillväxten. Sedan denna studie startades
har andra undersökningar hunnit påbörjas och avslutas - undersökningar

som i stor utsträckning anammat vårt Synsätt. 2 Till ~kl11nad mot

dessa undersökningar görs emellertid vår undersökning på bolagsnivå,
dvs det enskilda företaget är undersökningsenhet. Eftersom vår studie

har karaktären av totalundersökning kan den därför delvis ses som en

på företagetsplanet existerande parallell till undersö~ningarna på
aggregerad nivå. För resultatredovisningen har detta vissa konsekven

ser, bl a den att varje undersökningsenhet oavsett storlek tillmäts

samma vikt. Därtill kommer att spridningsförhållanden kan belysas.

l Jämrör även punkterna l. t o ID 5. i avsnitt 2.3.

2 Som antytts tänker vi här i första hand på SOU 1974:12 samt
Industriens Utredningsinstitut (1976)
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Den omständigheten att det enskilda företaget ställs i centrum betyder
sannolikt att fordringarna på utnyttjad mätmetodik måste ställas åt
skilligt högre än vad som exempelvis gäller när undersökningsnivån
består av företagsaggregat. Det har därför varit vår ambition att söka
åstadkomma kvalitativt högtstående mätningar, dvs att så långt möjligt
justera för resultatreglerande åtgärder, att konstruera inbördes
konsistenta mått, att inte härleda vissa variabelvärden via andra utan
att direktberäkna varje mått och därigenom upptäcka och justera för
felaktigheter i data etc. På det mättekniska planet går därför denna

studie i många stycken längre än vad som hittills varit fallet.
Vi avser primärt att beskriva företagets långsiktiga utveck

ling under en följd av år. I detta syfte skall mätresultaten enligt

de årsvisa måtten,via en flerperiodsversion av beskrivninqsschemat,'
förvandlas till att avse mer långsiktiga förhållanden. Även om de
långsiktiga måttens innehåll betingas av de årsvisa värdena, är det i

första hand inte de senare som studeras. 2

Sist, men inte minst, gäller att samtliga hittills genomförda
undersökningar, när de omfattat lägre undersökningsnivåer än industrin
totalt, sökt differentiera bilden med hänsyn till företagens bransch

tillhörighet, storlek m ffi. Den omvända ansatsen - att inom beskriv
ningsschemats ram först söka finna typiska utvecklingsförlopp vilka
sedan eventuellt bakgrundstuderas med hänsyn till traditionella
indelningsgrunder - är en möjlighet som tidigare ej prövats.

2.5 UNDERSOKNINGSANSATS

2.5.1 Det mätmetodologiska syftets innebörd

I avsnitt 2.2 redogjorde vi för delar av det beskrivningsschema som
skall utnyttjas vid den empiriska undersökningen. Denna samling av

klart definierade variabler kan ses som den modell, vilken s~all använ-

l Jämrör Kapitel 4.

2 Ett mätproblem för studierna på aggregerad nivå har ofta varit en
över tiden bristande kontinuitet i det använda primärmaterialet.
Företagsurval samt branschindelning förändras mellan olika år, före
tagsenheter upphör eller tillkommer, räkenskapsår förändras, etc.
Dylika kontinuitetsaspekter föreligger även vid studier på företags
nivå. I det senare sammanhanget kan man emellertid inte gärna bort
se från dessa förhållanden.
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das för ett genomförande av studiens deskriptiva syfte.' Beträffande

variabeldefinitionerna har vi där företrädesvis ägnat oss åt deras
teoretiska motsvarigheter,2 dvs någon operationalisering av variabler

na har ej påbörj ats. I Figur 2: 2 sammanfattas den metodologi ska

arbetsgången för beskrivningsschemats variabler.

Figurens övre och nedre del hänger intimt samman, eftersom

överensstämmelsen mellan teoretiska och operationella begrepp är av
central betydelse vid bedömning av mätresultatens validitet. Som
senare skall framgå~ blir det för vår del närmast fråga om en bedöm

ning av mätresultatens logiska validitet i bemärkelsen att mätresul

taten har en omedelbart upplevd validitet. 4 Genom att vi uppställer
ett antal regler för det mätinstrument som skall tillämpas finns också

ett indirekt krav på lägsta validit~t, dvs en indirekt angivelse av
högsta tillåtna avstånd mellan teoretiskt och operationellt definierade

variabler. 5 Som framgår av Figur 2:2 är vår terminologi sådan att
det är mätinstrumentet i kombination med datainsamlingen som betingar

den använda mätmetoden.

Det mätmetodologiska syftet rymmer, förutom arbetet med de

teoretiska begreppen och deras operationella motsvarigheter, också en

önskan att utsätta den valda mätmetodiken för någon form av validitets
test. De punkter som föresvävat oss är följande:

l. Ett försök till prövning av huruvida den använda mätmetodens

mätresultat avsevärt skiljer sig från de mätresultat som

skulle erhållits vid tillämpning aven från teoretiska utgångs-

l Jämför Rosengren (1971, s 4). Han definierar modell som en begrepps
apparat där relationerna mellan de noggrant bestämda begreppen är
klart angivna. Med referensram förstår han en begreppsapparat där
de logiska relationerna mellan begreppen är av mer preliminär art.

2 Med en teoretisk definition förstår vi att begreppets formella rela-
tioner till andra begrepp anges. Jämför Rosengren (1971, s 36ff).
Exempel: Periodens resultat satt i relation till det kapital som gene
rerat resultatet är en teoretisk definition av räntabilitetsbegreppet.

3 Jämför avsnitt 5.2.
4 Denna form av validitet brukar benämnas "face validity" eller ytvali-

ditet. Jämför Rosengren (1971, s 87).

5 En annan sak är att detta avstånd inte låter sig mätas. Detta till
följd av att exakt vetskap om den teoretiska definitionens innehåll
saknas. Givet att vi förstår den teoretiska definitionen av viss
variabel är ju syftet med dess operationalisering att se huruvida
variabeln har någon empirisk motsvarighet.
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Beskrivningsschema,
enperiodsversion

Beskrivningsschema~

flerperiodsversion

Kapit alt iIIväxt-- ,
kapitalstruktur- och
räntabilitetsvariable I

En samling definierade
variabler (begrepp)
där relationerna mel
lan variablerna är
klart angivna. Delvis
föreligger defini
tionsmässiga samband

Teoretiska defini
tioner av
variablerna

OPERA
TIONELLA
BEGREPP

I"'""-" Mät instrument

-- Datainsamling

~
Mätning enligt

'Il!..
Operationella defini-

~ mätmetod tsW> tioner av variablerna

Figur 2:20 Den stegvisa gången från beskrivningsschema till mätning.
Översikt över använd terminologi samt metodologiskt
innehåll.

punkter mer fördelaktig mätmetod. Som framgår av nästa kapitel

är undersökningens mätmetodik med nödvändighet sådan att utnytt

jade värdebegrepp måste grundas på historiska anskaffnings-

värden. Ett utnyttjande av värderingsbasen nuanskaffningsvär-

de hade om möjligt varit att föredra. Skälet härtill är att det

vedertagna sambandet mellan nominella och reala mått på till

växt respektive räntabilitet då helt kan bibehållas.

Helst skall därför prövningen under denna punkt avgränsa
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de fall där den använda mätmetodikens begränsningar framstår

som extra stora. De företag, vars uppmätta utveckling är en

funktion av den använda mätmetoden snarare än av bakomliggande
faktiska förhållanden, borde inför det deskriptiva syftet
idealt uteslutas från den fortsatta analysen. Med början

Kapitel 3 och fortsättning i Kapitel 7 skall vi återkomma

till denna punkt.

2. En analys av mätresultatens känslighet för alternativa ut

formningar av undersökningens mätinstrument. Givet den valda

mätmetoden syftar analysen under denna punkt till att pröva

vissa av de schabloner som av datainsamlingsskäl måst göras.
Mätinstrumentet beskrivs i Kapitel 5. Prövningen av nämnda

schabloner sker i Kapitel 8.

3. Variabelsambanden enligt beskrivningsschemats enperiodsversion
är identitetssamband. Vid beskrivning av företagets långsik

tiga utveckling, dvs vid utnyttjande av beskrivningsschemats

flerperiodsversion, förlorar emellertid sambanden delvis sin
definitionsmässiga prägel. Därför skall analyseras huruvida

övergången från enperiods- till flerperiodsversion allvarligt
begränsar sambandens definitionsmässiga karaktär eller om

dessa för praktiskt bruk alltjämt kan betraktas som defini
tionsrnässiga. I Kapitel 4 redogörs för beskrivningsschemats

flerperiodsversion. I Kapitel 8 genomförs nämnda analys.

Medan punkterna l. och 2. primärt hör hemma inom den nedre

delen av Figur 2:2, gäller för punkt 3. att både den övre och den

nedre delen berörs. I det senare fallet bedöms sambanden enligt be

skrivningsschemats flerperiodsversion inte utifrån en matematisk analys

av de teoretiskt definierade variablerna, utan utifrån den tillämpade

mätmetodens mätresultat.
En fråga som ej är direkt kopplad till mätmetodiken, men som

ändå kan placeras under det mätmetodologiska syftet, är i vilken ut

sträckning tolkningen av erhållna undersökningsresultat begränsas

av att bolaget och ej koncernen är undersökningsenhet. Något direkt
svar kan ej redovisas på denna fråga, eftersom koncerndata ej kunnat

tillgås. Via jämförelser mellan helt fristående bolag och moderbolag,
mellan moderbolag och dotterbolag etc, skall vi dock söka göra en

rimlighetsbedömning av hur pass allvarlig denna begränsning är. Där-
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till gäller att vissa koncernbetingade resultat- och balansräknings

poster kommer att studeras. Till nämnda förhållanden återkommer vi
punktvis i samband med att de empiriska resultaten avrapporteras.

Som nämnts i Kapitel l är gränsdragningen mellan det mätmetodo

logiska och det deskriptiva syftet ej absolut. Ett viktigt led vid pre
sentation av de empiriska undersökningsresultaten är således att fort
löpande studera i vilken grad beskrivningen påverkas av att alterna
tiva mått utnyttjas. En speciell aspekt på detta behandlas i Kapitel 9
där en beskrivning baserad på aggregerade data jämförs med en beskriv
ning avseende enskilda företag.

2.5.2 Det deskriptiva syftets innebörd

Tonvikten i det deskriptiva syftet är att beskriva företags utveckling

med avseende på grundschemats variabler. Det innebär att de frågor som
ägnas störst uppmärksamhet rör de ömsesidiga sambanden mellan före
tagets tillväxt, räntabilitet och skuldsättningsgrad.

Sedan nämnda samband analyserats skall speciell vikt läggas vid
hur förändringarna i företagets skuld- och kapital struktur förhåller
sig till grundschemats variabler. Med detta förstår vi ett mer ingående

studium av hur olika finansieringskällors relativa betydelse ändrats
över tiden. Definitionen av grundschemats variabler baseras på totalt

kapital, dvs från balansomslutningen exkluderas exempelvis ej kort

fristiga skulder. Ett skäl till detta är att vi önskar studera hur
den i alla verksamheter inbyggda finansieringsautomatiken sammanhänger
med företagets tillväxt och lönsamhet. De totala skulderna skall där
för indelas i icke-automatiska och automatiskal skulder. Till icke

automatiska skulder hänför vi de skulder som är följden av ett
egentligt finansiellt beslutsfattande, dvs sådana skulder som regel

mässigt erfordrar förhandlingar med kreditgivare om ränte- och
amorteringsvillkor. Exempel på sådana skulder är intecknings-,
obligations- och banklån. Med automatiska skulder förstår vi sådana
skulder, som uppkommit via den löpande rörelsen och ej är förknippade
med förhandlingar om amorteringsvillkor, räntor o d. I stället är de

l Begreppet automatiska skulder är synonymt med Donaldsons (1964,
s 10) "spontaneous credit". Jämrör också Johansson (1975a) och
Wohlin \1973b)
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automatiska skuldernas uppkomst en följd av att existerande regel

system för utnyttjande av varor och tjänster medger att anskaffnings

och betalningstidpunkt inte behöver sammanfalla. Till automatiska

skulder hänför vi handelskrediter, kortfristiga löneberoende skulder,
skattekrediter, pensionsskulder m m. Uppenbarligen blir skilje

linjen mellan automatiska och icke-automatiska skulder i vissa fall

flytande. Skattekrediter som uppkommer via skattemässigt avdrags

gilla bokslutsdispositioner och därmed är lönsamhetsberoende, är av

speciellt intresse då de inte löper med några räntekostnader samt har

en okänd återbetalningstidpunkt. Också de kortfristiga löneberoende

skulderna kännetecknas av räntefrihet. l

Vid sidan av grundschemats variabler är det således skuld- och

kapitalstrukturens förändringar som i första hand skall uppmärksammas.

Ett studium av tillgångsstrukturen och dess förändringar tilldelar vi

inte samma egenvärde. Emellertid kommer även företagets kapitalan

vändning att tilldra ~ig sitt intresse i den mån den kan förväntas ha

ett förklaringsvärde vid analysen av grundschemats variabler respek

tive vid den fördjupade analysen av skuld- och kapitalstrukturen.

Eftersom beskrivningen inte kan drivas dithän att den blir

företagsspecifik föreligger ett behov av datareduktion. För att kunna

tolka datamängden måste den sammanföras i hanterliga grupper, vilka

kan betraktas som enheter. Därigenom kan det bli möjligt att på ett

koncist och förståeligt sät~ fånga de utvecklingstendenser som före

legat. I Kapitel l nämndes att i syfte att urskilja typiska finan

siella utvecklingsförlopp skulle en multivariat analysansats prövas.

Ansatsen bygger på föreställningen att för företag gemensamma utveck

lingsmönster kan urskiljas. Vi skall således söka finna grupper av
företag med så Illika" utvecklingsförlopp som möjligt. Företag inom

en och samma grupp skall med avseende på sina egenskaper (variabel

värden) vara så homogena som möjligt. Företag tillhörande olika

grupper skall däremot vara heterogena. Klassificeringens primära

uppgift blir att dissekera data för att se vilka variabelkonstella

tioner som tenderat att följa varandra. Förenkling med ett minimum

l Inte heller handelskrediter och pensionsskulder löper med en
explicit angiven ränta. Som framgår av Kapitel 5 finns det dock
skäl att för dessa skuldkategorier införa en beräknad ränta.
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av informationsförluster är vad som eftersträvas. Beskrivningen blir

både objekt- och variabel inriktad. Tillgängliga tekniker för att lösa

nämnda beskrivningsproblem är klusteranalys. I Kapitel la skall en

sådan teknik, latent profilanalys~ prövas på delar av grundschemats

flerperiodsversion.' Eftersom klassificeringen av företag sker på basis

av de variabelvärden som respektive företag uppvisar innebär metodens

tillämpning, vid sidan av att företagsgrupper skapas, att också en

implicit sambandsanalys mellan variablerna åstadkoms.

I Kapitel l konstaterades även att den multivariata ansatsen

sku11e kompletteras med en analys av de företagskategorier mellan vilka

institutionellt betingade skillnader föreligger. Skillnader vilka i

vissa avseenden kan förväntas vara av betydelse för företagets till

växt, kapitalstruktur och räntabilitet. Analysen av nämnda företags

kategorier görs mot bakgrund av den beskrivning som dessförinnan

lämnas.

Med den valda undersökningsansatsen följer att det a priori

inte varit möjligt eller önskvärt att detaljprecisera de frågeställ

ningar som skall studeras. Enbart analysens inriktning enligt de

ovan skisserade linjerna har ursprungligen kunnat anges. Olika be

skrivningar och sambandsanalyser har blivit beroende av successivt

erhållna undersökningsresultat. Arbetets fortskridande har präglats

av ett stegvist förfarande där varje ny etapp~ delanalys eller fråge

ställning i allmänhet utgått från vad som framkommit i ett tidigare

led. Låt oss därför avsluta detta avsnitt genom att ge en kort

karaktäristik av innehållet hos de analyser som påbörjas i Kapitel 10.

Sedan med hjälp av latent profilanalys ett antal företags

grupper identifierats, har vi därnäst sökt tränga djupare ned i de

villkor som omgärdat gruppernas utveckling. I Kapitel 11 studeras

huruvida företag inom respektive grupp uppvisat gemensamma bakgrunds

karaktäristika beträffande branschtillhörighet, storleksordning,

ägarförhållanden m m. Där studeras också, beträffande vissa av

grundschemats variabler, skillnader mellan företag sedan dessa klassi

ficerats efter nämnda indelningsgrunder. Avsikten med detta är, för

utom det egenvärde som kan tillmätas en sådan beskrivning, att öka

l Skälet till att inte samtliga grundschemats variabler inkluderas
vid klusteranalysens genomförande framgår av Kapitel 10, avsnitt
10.3.
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förståelsen för de företagsgrupper som erhållits genom den latenta

profilanalysen. I Kapitlen 12-14 genomförs en utvidgad och fördjupad
analys av företagsgrupperna. Denna analys har två dimensionero Den

ena är att beskrivningen av företagsgrupperna utvidgas till att även
avse de av beskrivningsschemats variabler som inte inkluderats i

~pitel 10 och 11. Den andra dimensionen är att sambandsanalysen mellan
olika variabler fördjupas. Fr o m Kapitel 15 står ej längre den la
tenta profilanalysens företagsgrupper i blickpunkten. Där redovisas

utgångspunkter för en fortsatt analys. Till stora delar tar den

i Kapitlen 16-19 genomförda analysen sin utgångspunkt i det som fram

kommit i Kapitlen 11-14. En central frågeställning att ytterligare

analysera är hur samvariationen mellan total kapitalets tillväxttakt

och räntabilitet gestaltat sig. Detta får nämligen konsekvenser med

avseende på graden av obalans i tillväxtförloppet, dvs i vilken ut
sträckning som den initiala skuldsättningsgraden för~ndras. Eftersom

obalansen bl a beror på den av företaget förda utdelnings- och bok

slutspolitiken visar det sig ändamålsenligt att dels begränsa analysen

till helt fristående företag och till moderbolag, dels låta analysen
ta formen aven jämförelse mellan företagskategorierna börsregistrerade,
fåmansägda och övriga företag. Vid denna fördjupade analys av de

finansiella utvecklingsförloppens utseende kommer j liksom annars,

speciell vikt att läggas vid skuld- och kapitalstrukturens förändringar
i övrigt. Frågan är hur graden av finansiell obalans påverkat utnytt

jandet av främmande finansieringskälloro
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UNDERSÖKNINGENS MÄTMETODIK

I detta kapitel skall vi på ett övergripande plan diskutera innebör

den hos den mätmetodik som skall tillämpas vid definition av variab

lerna enligt beskrivningsschemats enperiodsversion. Det är denna mät
metodik som styrt mätinstrumentets utformning och den åtföljande data

insamlingen. Mätinstrumentets utformning, dvs bl a hur variablerna

operationaliserats i termer av enskilda resultat- och balansräknings- l

poster beskrivs i Kapitel 5 samt Appendix 2. I avsnitt 3.2 redovi~as

vad som kännetecknar den mätmetod som skall utnyttjas. I avsnitt 3.3

beskrivs en från många utgångspunkter korrektare mätmetod. I avsnitt

3.4 diskuteras översiktligt hur måtten enligt de två metoderna skiljer

sig åt. Resten av kapitlet ägnas åt aspekter, vilka inte direkt är
knutna till valet av mätmetod i nyss angiven bemärkelse. I avsnitt

3.5 redogör vi för hur institutionella förhållanden och nödvändiga

antaganden inom redovisningspraxis ram kan påverka mätresultaten.

avsnitt 3.6 och Appendix 1 klargörs huruvida använda mått på räntabili

tet och tillväxttakt är en årsränta/årstillväxt eller en kontinuerlig

ränta/kontinuerlig tillväxt. I avsnitt 3.7 ges en sammanfattande

karaktäristik av undersökningens mätmetodik och därmed av de grunder

utifrån vilka beskrivningsschemats variabler definierats.

3.2 TILLÄMPAD MÄTMETOD - METOD l

Med hänsyn till de förutsättningar som gäller för denna studie är det

uppenbart att redovisningsmässiga mått på räntabilitet, tillväxt och

kapitalstruktur måste utnyttjas. Enligt den mätmetod som skall till
lämpas - kallad metod l - kommer mätningarna att anpassas till
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existerande redovisningspraxis, dvs mätning av resultat och kapital

baseras på tillgångars ursprungliga anskaffningsvärden. Antalet

studerade företag medför att någon alternativ mätmetod aldrig varit

aktuell. Av mät- och datainsamlingsskäl har metod' varit den enda
praktiskt möjliga. Resultat- och kapitalmått måste grundas på värde

begrepp sådana att förutsättningarna för en bred datainsamling är
uppfyllda.'

En väsentlig fördel med metod l är att vi utifrån företagens

årsbokslut - visserligen med en omfattande kompletterande information

om anläggningstiilgångars justerade värden, avskrivningar enligt plan,

lagerreserv och dess förändringar etc - kan hämta underlag för en

konsekvent tillväxt- och räntabilitetsmätning~ En annan fördel är att

flertalet undersökningar med en inriktning liknande vår utnyttjat

mått som grundar sig på historiska värden. En tillämpning av metod

underlättar jämförelser med undersökningsresultat som erhållits via

andra undersökningar. Ännu en fördel är att övergången till räntabi

litetsberäkningar efter skatt inte behöver kompliceras, eftersom

också skattelagstiftningens vinstbegrepp bygger på historiska värden.

Hit hör också att begreppet skattekrediter lättare låter sig defini

eras och analyseras. 2

Slutligen gäller, eftersom en samlad modell för beskrivning av

företagets tillväxt, räntabilitet och kapitalstruktur skall ställas

centrum, att valet av metod l inte enbart bör bedömas mot bakgrund av

dess effekter på enstaka mått. Det är metodens effekter med avseende

på schemats samtliga variabler som bör beaktas. Metod l möter därvid

ett grundkrav på mätningarna, nämligen att dessa skall resultera i

inbördes konsistenta resultat- och kapitalmått. Enperiodschemats de

finitionsmässiga variabelsamband går därmed inte förlorade. Det är

Det ligger utom ramen för denna studie att diskutera hur dessa resul
tat- och kapitalmått förhåller sig till mått baserade på v~rdebegrepp

enligt klassisk ekonomisk teori eller på värdebegrepp lika med till
gångars och skulders marknadsvärde. Värdebegrepp av den förra typen
är starkt subjektiva och helt beroende av den värderandes framtids
förväntningar. De marknadsbaserade värdebegreppen rymmer ett kort
siktigt tidsperspektiv, där t ex vinstmätningen kan fylla syftet att
indikera hur fördelaktigt det under en period varit att i rörelsen
nyttja och behålla tillgångar jämfört med alternativet att utanför
den drivna rörelsen avyttra tillgångarna. För en översikt av olika
vinstbegrepp se t ex Henriksen (1970).

2 Beträffande definitionen av skattekrediter se avsnitt 5.3.
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emellertid också fasthållandet vid gängse redovisningskonventioner

som medför att metod l har vissa begränsningar. Dessa begränsningar

är som mest markerade när företagets tillgångar undergår pris- och
penningvärdeförändringaro

3.3

3.3.1

ALTERNATIV MÄTMETOD - METOD 2

Allmänt

Vår modell för integrerad analys av räntatiblitet, tillväxt och

kapital struktur kan tillämpas på resultat- och balansräkningar upp

gjorda efter en alternativ metod~ metod 2, enligt vilken till

perioden hänförliga värdeförändringar beaktas antingen dessa realise
rats eller ej.l Samtidigt kan metodens resultat- och kapitalbegrepp

i rimlig utsträckning sägas uppfylla den klassiska redovisningsteorins

krav på objektivitet. Den väsentliga skillnaden gentemot denna är
att realisationspostulatet ej upprätthålls. 2 Vid större skillnader

mellan företag beträffande tillgångarnas åldersstruktur, prisutvecklingen
på olika tillgångsslag, investeringarnas tillväxt etc~ kan måtten

enligt metod l bli mindre rättvisande vid en jämförelse mellan olika

företag. Vi skall därför klargöra hur metod l kan föranleda viss bias

hos måtten. Enligt det mätmetodologiska syftet har vi uttalat en
önskan att hålla denna bias inom kontroll. Om mätmetod 2 i stället

hade var-it möjlig att tillämpa skulle r'i~kerna för sådan snedvridning

ha kunnat elimineras. Metod 2 blir den måttstock mot vilken metod l

kan bedömas.

l Som framgår i avsnitt 3.303 har metod 2 dock aldrig varit ett alter-
nativ i meningen att vi övervägt att låta denna ligga till grund för
de empiriska mätningarna.

2 Enligt klassisk redovisningsteori skall förändringar i kapitalets
värde enbart registreras i den mån de kan förklaras av "objektiva
transaktioner" under perioden. Objektivitet tolkas beträffande in
täkter som så att dessa inte kan registreras förrän transaktioner
med utanför företaget stående personer ägt rum. Redovisningspraxis
är dock inte helt "transaktionsbaserad". Tillämpning av försiktig
hetsprincipen för vilken t ex lägsta värdets princip är ett uttryck,
innebär registrering av värdeförändringar, vilka inte svarar mot
transaktioner i nu angiven betydelse.
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Penningränta och realränta'

Det avgörande argumentet för metod 2 sammanhänger med skillnaden mellan

begreppen penningränta (nominal ränta) och real ränta. Inom investe

ringsteorin är skillnaden mellan intern penningräntefot och intern

realräntefot väl utredd. 2 Intern penningräntefot är den diskonte~

ringsränta, vid vilken nuvärdet aven investerings in- och utbetal

ningar, mätta i nominella värden, är lika med noll. Intern realränte
fot är den diskonteringsränta vid vilken motsvarande in- och utbetal

ningsserie, mätt i realer (enhetligt penningvärde), är lika med noll.

Sambandet mellan penningräntefot och real räntefot bestäms av penning

värdets förändring. Vid konstant inflationstakt, kontinuerliga

betalningsströmmar och kontinuerlig ränteberäkning gäller att

m = r + p

där m = penningränta, r = real ränta och p = måttet på penningvärde

förändring, dvs inflationstakten. Även vid beräkning aven årsränta

gäller i princip motsvarande samband. 3

Det är av vikt att även för de redovisningsmässiga måtten på

räntabilitet klargöra sambandet mellan penning- och realräntemått.

Låt oss först se till räntabilitetsmåtten enligt metod l. Räntabili

teten utgör här ett mått på vad som kan utdelas med bibehållande av

det nominella värdet hos vid periodens början befintligt kapital. 4

Med detta följer att räntabiliteten, m(l), är av penningräntekaraktär.

En realräntabilitet som bygger på mätprinciperna enligt metod 1, r(l),

borde analogt utgöra ett mått på vad som kan utdelas med bibehållande

av den allmänna köpkraften hos det vid periodens början befintliga

kapitalet. För en given period j, förhåller det sig emellertid så

att sambandet mellan ffi och r, dvs att m(l). är lika med r(l). plus
J J

p., endast gäller under förutsättning att kapitalet såväl investerats
J

l För tillväxtmått gäller en analog distinktion mellan nominell och
real tillväxt. Diskussionen nedan begränsas till räntabilitetsmått
men gäller i tillämplig utsträckning även mått på tillväxtLakto

2 Se Johansson (1959)0

3 Det exakta sambandet är då ffi = r(l+p) + p. Jämrör Johansson (1959,
s 14). Oavsett om en årsränta mäts eller ej kan rör praktiskt bruk
således hävdas att m = r + p. I framställningen nedan bortses från
faktorn rop.

4
I detta principiella resonemang bortser vi från skatt samt förutsät-
ter att insättningar och uttag av kapital ej rörekowner.
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som förbrukats under period j. Något som regelmässigt inte är fallet.

Skälet till att sambandet inte gäller står att finna i realisations
postulatet enligt vilket kapitalet definitionsmässigt inte är utsatt
för värdeförändringar så länge dessa inte bekräftats via resursernas
förbrukning eller försäljning. Att m(l)j inte är lika med

r(l)j plus Pj sammanhänger således med att de registrerade värdeför
ändringarna enligt metod 1 avser en mängd tidsperioder av skiftande
längd - där längden av varje tidsperiod bestäms av det tidsmässiga av
ståndet mellan resursens anskaffning och dess förbrukning/försäljning 

medan Pj enbart avser köpkraftens förändring under den gångna redovis
ningsperioden. Skillnaden mellan periodens penning- och realräntabi
litet kan ej helt förklaras av periodens inflationstakt. Något som

vore önskvärt för att jämförelsen med det investeringsteoretiska
resonemanget inte skall gå förlorad.

Enda möjligheten att för en given period upprätthålla nämnda
samband är att släppa realisationspostulatet. Därmed kan realränte
och penningräntemåtten bli inbördes konsistentao Ett avsteg från

realisationspostulatet innebär att värdeförändringar på resursinneha
vet registreras redan vid tidpunkten för deras uppkomst. Detta är
innebörden av metod 2. 1 Exempel: Antag att anskaffningsvärdet för

en innehavd tomt stiger med 10 procent per åro Tomten blir ej före
mål för någon avskrivning. Inga andra kostnader eller intäkter är
knutna till tomten. Arlig inflationstakt uppgår till 6 procent

per år. Vi bortser från skatt. Enligt metod l uppgår nu m(l), så
länge tomten ej avyttras, till noll procent per år. Enligt metod 2 är
emellertid den år- 1 iga nominella prisstegringen på tomten en intäkt.
Följaktligen uppgår den årliga penningrantabiliteten, m(2), till la

procent. Eftersom inflationstakten är 6 procent blir realräntabilite
ten, r(2), lika/med 4 procent per år. Vid sidan av att tomten bi
behåller sitt realvärde ger den därutöver en årlig avkastning på

4 procent. Anfört exempel visar att metod 2, till skillnad från
metod l, förmår upprätthålla sambandef mellan begreppen penningränta
och realränta i meningen att skillnaden dem emellan är att hänföra

till periodens inflationstakt.

l Jämför i detta sammanhang också Bröms & Rundfelt (1974), Bröms
(1974) samt Johansson (1975b).
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3.3.3 Metod 2 - innehåll och mätproblem

Också det räntabilitetstal, m(2), som erhålls enligt metod 2 är ett
mått på vad som kan utdelas med bibehållande av det nominella värdet
hos det vid periodens början befintliga kapitalet. Skillnaden
gentemot m(l) är emellertid att kapitalets nominella värde definieras
så att det även inkluderar orealiserade värdeförändringar på investe
rat kapital. Detta innebär att den under perioden orealiserade nomi
nella värdestegringen inkluderas i resultatmåttet och att storleken
av ackumul erad orea l i serad. värdestegri ng i nkl uderas i kapi ta lmåttet ..

Från redovisningsteoretisk synpunkt anknyter resultat- och

kapitalbegreppen för mätning av m(2) i väsentliga delar till en resul
tat- och balansräkningsmodell som utvecklats av Edwards & Bell
(1961). Det resultatbegrepp, som är relevant för mätning av m(2),
benämner Edwards & Bell "business profit". Vid fastställande av
den resultaträkning, som utmynnar i business profit, anlägger författar
na ett klassiskt redovisningsteoretiskt synsätt vad gäller varuproduk
tion och varuförsäljning. Realisationspostulatet skall sålunda gälla
beträffande denna del av verksamheten. Den marknad där företagets
produktion kan avyttras får inflytande på resultatmätningen först vid
försäljningstidpunkten. Vid sidan aven produktionsdimension urskiljs
emellertid också en tidsdimension, dvs den omständigheten att blotta
innehavet av resurser är förknippat med värdeförändringar. För dylika
värdeförändringar tillämpas interealisationspostulatet utan dessa
inkluderas i business profit. Observera dock att de prisförändringar

på individuella tillgångar som inkluderas i vinsten hänför sig till

marknaden för anskaffning av företagets resurser. l För realtillgångar

utgörs den orealiserade värdestegeringen av periodens förändring i be
fintliga tillgångars bruksvärde. 2 3 Värderingen av monetära till-

l Jämför skillnaden gentemot de vinstbegrepp som tar sin utgångspunkt
i den marknad där företagets tillgångar kan avyttras.

2
Med bruksvärde förstås här tillgångarnas nuanskaffningsvärde i före
kommande fall med avdrag för ackumulerad värdeminskning på till
gångarna.

3
Vid stark teknisk utveckling - befintliga tillgångar finns ej
längre på marknaden - kan det vara svårt att "avläsa" bruksvärdet
eller nuanskaffningsvärdet. Tillgångsspecifika prisindex, med för
sök att eliminera effekten av teknisk utveckling, måste då till
gripas.
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gångar, exklusive placeringar i värdepapper och skulder, kommer i

huvudsak att sammanfalla med den enligt redovisningspraxis. För dessa

poster gäller att deras "historiska priser" är identiska med deras nu
anskaffningsvärden. Befintliga realtillgångar och värdepappersplace
ringar värderas däremot till bruksvärdet, dvs anskaffningsbaserade värden

plus (minus) ackumulerad orealiserad värdestegring (minskning) på

dylika poster. Balansomslutningen skulle således motsvara värdet av
de resurser som vid viss tidpunkt erfordras för att i befintligt skick
reproducera företaget. Uppfattningen att business profit är överlägsen

traditionella vinstbegrepp grundar Edwards & Bell bl a på synsättet
att det är tidpunkten för värdestegringens uppkomst som utgör den

relevanta händelsen. Dess realisering utgör ingen självständig hän

delse, vilken skall påverka resultat- och kapitalmått. Realisations

tidpunkten är bara en bekräftelse på den tidigare orealiserade värde
stegringen.

Understrykas skall att storleken av m(2) inte beror på

penningvärdets förändring. Enbart de prisrörelser som hänför sig
till det företagsspecifika resursinnehavet påverkar m(2). I detta

sammanhang skall också nämnas att vi ser direktmätning av penningränta

biliteten som lätthanterligare än en direktmätning av realräntabili

teten. Förfaringssättet är enklare därför att den annars erforderliga
skattningen av köpkraftsförändringar på monetära tillgångar och

skulder ej blir aktuell. Inte heller erfordras~ som vid skattning av

vinst och kapital i reala termer, någon direkt justering av den nomi

nella värdestegringen i resultaträkningen eller av den ackumulerade

orealiserade värdestegringen i balansräkningen. Ännu ett argument fär
att direkt mäta en penningränta och inte en real ränta är att diskus
sioner om företagets räntabilitet oftastavser penningräntabilitet,

även om detta ej alltid uttryckligen sägS.' I diskussionens bak-

grund finns inte sällan jämförelser av typ låneränta för främmande

kapital och möjlig avkastning på alternativa kapitalplaceringar.

Avkastningen på dylika jämförelseobjekt uttrycks regelmässigt i nominel

la termer. Dock gäller naturligtvis att det i och för sig är lik-

l Beträffande de redovisningsmässiga måtten på räntabilitet har dock,
i och med senare års högre inflationstakt, distinktionen mellan
penning- och realräntabilitet i ökad grad uppmärksammats. Jämrör
Bröms & Rundfelt (1974), Johansson (1975b), Sveriges Industriförbund
& Svenska Arbetsgivareföreningen (1976) samt Industriens Utrednings
institut (1976).
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giltigt, vilken räntetyp som mäts. Är väl faktorn för penningvärdets

förändri ng känd !l kan den ena räntetypen all t i d konverteras t i 11 den

andra.
Av praktiska skäl har det aldrig varit aktuellt för oss att

tillgripa en resultat- och kapitalmätning enligt metod 2. Skälen

är följande:

Redovisningspraxis kan inte tillhandahålla erforderliga resul

tat- och kapital begrepp.

Det är inte möjligt att för så många företag externt införskaf

fa den information som är nödvändig för beräkning av dylika

resultat- och kapitalmått. Den nödvändiga informationen avser

främst uppgifter om prisrörelser och åldersstruktur på befint

liga realtillgångar inom respektive företag.

Att med hjälp av speciella maskinprisindex, byggnadskostnads

index etc approximera nämnda prisrörelser, förefaller inte vara
en framkomlig väg. Dylika index är inte företagsspecifika.

Alternativet att utnyttja brandförsäkringsvärden för att skatta

orealiserad värdestegring på realtillgångar har välkända

brister och måste likaså förkastas. l

Ett särskilt problem med speciella prisindex och brandförsäk

ringsvärden ärden ständigt pågående tekniska utvecklingen.

Prisförändringar till följd av teknisk utveckling, vilka inte

skall påverka kapitalets storlek enligt metod 2 sammanblandas
med prisförändringar som avser IJbefintliga" tillgångar. 2

Om det nu inte är möjligt att grunda empiriska mätningar på

metod 2 kan man fråga sig om metod l utgör det enda alternativet här

till. Det vore t ex tänkbart att låta resultatmätningen påverkas av

kalkylmässiga avskrivningar, dvs avskrivningar baserade på till

gångars återanskaffningsvärde, samtidigt som kapitalmätningen får

grundas på historiska värden. Under vissa förutsättningar kanske
detta skulle utgöra en bättre approximation till metod 2. Ett skäl,

vid sidan av ovan nämnda svårigheter, till att vi inte övervägt denna

l Jämför Endre (1970) och Bröms (1974).

2 Jämför Johansson (1972 ).
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blandning av realränte- och penningräntemått är att resultat- och

kapital komponenterna inte blir inbördes konsistenta. Exempelvis
skulle grundschemats definitionsmässiga samband mellan tillväxt i
och räntabilitet på eget kapital gå förlorat.

3.4 J~MFöRELSE MELLAN METOD l OCH 2

~ven om metod 2 inte direkt kan läggas till grund för mätningarna,
är det angeläget att studera i vilken grad beskrivningen av företagens
räntabilitet, tillväxt och kapitalstruktur blir en annan vid till

lämpning av metod l jämfört med metod 2. Som nämnts skall vi i
Kapitel 7 på basis av erhållna mätresultat söka pröva validiteten

hos använd mätmetodik. Denna prövning kommer primärt att avse grund- ·
schemats variabler. Idealt skall denna prövning indikera vilka förut
sättningar som måste föreligga för att metod l skall hålla en i för
hållande till metod 2 acceptabel approximationsgrad. Företag, vars
förutsättningar ej i tillräcklig utsträckning är uppfyllda, borde
uteslutas från fortsatt analys. Inför Kapitel 7, där varulagrets och
de materiella anläggningstillgångarnas inverkan på måtten studeras,

skall vi här översiktligt beröra vilka företeelser som påverkar den

erhållna approximationsgraden.
Skillnaden mellan metoderna l och 2 står att finna i behand

lingen av den nominella värdestegring som förknippas med ännu oför
brukade, förbrukade eller avyttrade resurser. För olika typer av

värdestegring märks

Orealiserad värdestegring (minskning) på oförbrukade realtill
gångar medför att metod l, jämfört med metod 2, ger resultat
och kapitalmått som i absoluta tal är lägre (högre).

Realiserad värdestegring (minskning) på avyttrade tillgångar
har - till den del den svarar mot tidigare perioders oreali
serade värdestegring - den effekten att resultatmåttet enligt

metod l antar ett högre (lägre) värde än resultatmåttet enligt

metod 20

Uppkommen värdestegring, som också realiserats under perioden,

leder oavsett metod till samma inverkan på resultat- och

kapitalmåtto
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Utan tvivel är det den förstnämnda effekten som är helt avgöran
de för i vilken mån beskrivningsschemats variabler, definierade enligt
de två metoderna, avvik~r från varandra. Eftersom storleken av oreali
serad värdestegring varierar mellan företag och över tiden, är det

emellertid inte möjligt att generellt uttala sig om avvikelsernas
storlek. Denna kommer att variera med de verksamhetsförutsättni~qar som
föreligger. Bland de kombinationer av förutsättningar som speciellt
kan antas påverka följderna av att orealiserad värdestegring inte
inkluderas i måtten märks:

Storleken av prisförändringarna på företagets realtillgångar.

Realtillgångarnas tillväxttakt, åldersstruktur och livslängd.

Tillgångsstrukturen och då framför allt totalkapitalets för

delning på monetära tillgångar och realtillgångar samt de
senares fördelning på varulager och anläggningstillgångar.

Kostnadsstrukturen, speciellt avskrivningarnas andel av

periodens kostnader.

Skuldsättningsgradens höjd. l

Även om vi här inte generellt kan peka på avvikelsernas stor

lek enligt de två metoderna, skall vi kortfattat antyda i vilken rikt

ning som metod l, jämfört med metod 2, har konsekvenser för måtten
på räntabilitet, tillväxt och kapitalstruktur.

För räntabilitetsmåtten och tillväxttakten i eget kapital gäller
att orealiserad värdestegring exkluderas i både täljare och nämnare.
Trots "felaktigheten ll i måttens komponenter kan det därför finnas för
utsättningar för att metod 1 skall hålla en i förhållande till metod 2
god approximationsgrad.

För tillväxttakten omsättning aktualiseras ej den orealise
rade värdestegring som skiljer metoderna åt. Måttet blir detsamma
enligt de två metoderna. För måtten på tillgångstillväxt är för

hållandena emellertid annorlunda. Enligt metod 2 skulle två tillväxt
komponenter urskiljas. En del svarade mot periodens tillskott av nya
tillgångar och en del lika med orealiserad värdeförändring på redan

l Knappast av betydelse för t ex Tt och R
T

men väl för S', E', R~ och

RE·
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befintliga realtillgångar och värdepappersinnehavo Enligt metod l
urskiljs inte den senare tillväxtkomponenteno För monetära tillgångar

och skulder, andra än skattekrediter, existerar ingen orealiserad
värdestegring, varför överensstämmelse med metod 2 i detta avseende
nås.

För måtten på tillgångsstruktur, dvs olika tillgångsslags

andelar av totalt kapital, beror skillnaderna mellan metod l och 2
på vilka tillgångsslag som inkluderas i det aktuella måttet. Exempel

vis kan vi förmoda att relationen finansiella tillgångar/totala

tillgångar, mätt enligt metod l, alltid överskattas. Detta till följd

av att realtillgångar, men ej monetära tillgångar, är utsatta för
orealiserad värdestegringo

För måtten på kapitalstruktur, dvs relationen mellan olika

finansieringskällor, intar skuldsättningsgraden och dess eventuella

dekomponering på olika skuldslag en särställning. Så snart andra

skulder än skattekrediter divideras med eget kapital är det främst

nämnaren som inkluderar orealiserad värdestegring. Det egna kapitalet

är mer än skulderna påverkat av historiska värden. IIFelen ll i

täljare och nämnare torde ej ha samma utjämnande effekt som för ränta

bilitetsmåtteno Huruvida metod 1 ger en över- eller underskattning

av skuldsättningsgraden beror på S/E-talets höjd. Om vi förutsätter

att inga orealiserade kostnadsbesparingar existerar med avseende på

skulderna samt att orealiserad värdestegring på realtillgångar till

hälften är att anse so~ skattekredit, dvs skuld, och till hälften

som eget kapi tal, gäll er föl jande:

S/E-talet underskattas när mätning enligt metod l resulterar

i ett S/E-tal lägre än ett. Ju lägre S/E-tal, desto större
underskattning i absoluta tal.

Vid ett S/E-tal lika med ett (enligt endera metoden) erhålls

ingen skillnad mellan metoderna.

S/E-talet överskattas när mätning enligt metod l resulterar

ett S/E-tal högre än ett. Ju högre S/E-tal, desto större

överskattning i absoluta tal.

För måtten på skuldstruktur, dvs olika skuldslags andelar av

totala skulder, är det främst till följd av skattekrediterna vi kan

förvänta några nämnvärda avvikelser mellan metoderna. Givet att
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hälften av orealiserad värdestegring betraktas som skattekrediter

underskattas dessas andel av de totala skulderna. Resterande skuld

slags andelar överskattas i motsvarande mån.
Omständigheten att mätningarna grundas på metod 1 är även av

betydelse för mått som tillgångars omsättningshastighet, vinstprocent

etc. Också dessa mått representerar en blandning av historiska

priser och håller därför olika grad av aktualitet.
Slutligen skall vi peka på ett förhållande som sannolikt gör

våra mätresultat mindre avvikande från metod 2 än som först kan för

väntas. Beskrivningen avser företrädesvis måttens genomsnittltga

nivå och förändring under den studerade tidsperioden. l Nivåvärdena

bestäms i två steg. Först konstateras ett genomsnitt för en konjunk

turcykel. Därefter bestäms ett glidande medeltal över flera cykler.

Plötsliga förändringar i årsvisa värden föranledda av metod 1, men

ej av metod 2, tenderar därmed att elimineras. I de fall måttens

genomsnittliga förändring studeras behöver inte heller rättvisekraven,

vad beträffar måttens absoluta höjd, ställas lika höga. De utnyttjade

nivåvärdena skall således uttrycka ett konjunkturutjämnat genomsnitt

av periodens nominella tillväxt och nominella räntabilitet. För den

som önskar konvertera dessa värden till mått på realtillväxt och real
räntabilitet, föreligger den nackdelen att avdrag för genomsnittlig

inflationstakt inte är ett helt korrekt tillvägagångssätt. Om det

vedertagna sambandet mellan penning- och realmått skall utnyttjas

på våra data vore det mer korrekt att från de nominella årsvärdena dra

den årliga inflationstakten och att sedan på basis av de reala års

värdena beräkna genomsnittlig real tillväxt och räntabilitet. För här

studerade tidsperiod torde dock det förra tillvägagångssättet vara

tillfyllest. 2

l Jämför Kapitel 4.

2 För perioden 1963-1972 uppgick den genomsnittliga inflationstakten,
mätt via konsumentprisindex (nettoprisindex), till 3,0 procent med
en variationsvidd på 6,5 procent o Motsvarande värden för perioden
1966-1972 utgjorde 4,1 respektive 6,5 procent. Källa: Konjunktur
läget 1972 och 1973.
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3.5 HÄNSYNEN TILL REDOVISNINGSPRAXIS

I detta avsnitt skall vi redogöra för några andra aspekter som rör mät
resultatens validitet och reliabilitet. De företeelser vi har i
åtanke sammanhänger inte med den utnyttjade mätmetoden som sådan.
I stället är det fråga om vissa begränsningar som följer av att data

inte kan insamlas utan restriktioner. Redovisningspraxis sådan den
avspeglar sig i möjligheterna att tillgå data, mättidpunktens repre
sentativitet etc får effekter på variablernas operationalisering.

I avsnitt 2.5 berördes den begränsningen att studien måste
ske på bolagsnivå i stället för på koncernnivå. Detta var en direkt

följd av datas bristande tillgänglighet - en begränsning, vilken vi
punktvis skall återkomma till. Även på bolagsnivå finns emellertid
ett IIkoncernproblem". För företag (huvudenheter) med starka ekono
miska bindningar till arrende-, kommissionärs- och fastighetsförval
tande företag (underenheter) gäller att resultat- och balansräknings
data stundom inte är helt jämförbara. l Huvudenhetens resultaträkning
innehåller rörelseintäkter som uppkommit hos underenheten. Samtidigt
exkluderar huvudenhetens balansräkning delar av det kapital - främst
materiella anläggningstillgångar - som genererat ifrågavarande rörelse
intäkter. Som kompensation för dessa rörelseintäkter belastas visser
ligen huvudenhetens resultat med arrenden, royalties, hyror etc. Men
denna kostnad torde i allmänhet ej "avpassas" så att t ex huvudenhetens

räntabilitet på totalt kapital sammanfaller med motsvarande tal för
företagsgruppen som helhet. Sannolikt är snedvridningseffekten av
denna felkälla att räntabilitetstalen - såväl beträffande totalt som
eget kapital - blir något högre än vad annars skulle vara fallet.
Eftersom underenhetens egna kapital i normalfallet torde överstiga den
långfristiga finansiering som erhållits via andra källor än huvud
enheten, är det sannolikt att också skuldsättningsgradens höjd över

skattas. Vad gäller konsekvenserna för olika tillväxtmått är det
svårare att peka på någon bestämd riktning. För tillgångsstrukturen
kommer högst sannolikt andelen realtillgångar av totala tillgångar att
underskattas. Ett sätt att eliminera nämnda "koncernproblem" vore
att söka inkludera underenheternas kapital i huvudenhetens balans-

l . o. • •• ' • ••
Underenheterna lngar lnte tlll folJd av denna Sln natur l studlens
företagsurval.
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räkning och samtidigt göra erforderliga justeringar på resultaträk
ningssidan. Av resursskäl har vi dock inte kunnat insamla och bearbeta
data som gjort detta möjligt. l

Förekomsten av leasing erbjuder problem snarlika dem som gäller
vid arrende- och kommissionärsförhållanden. 2 Det är inte givet att
våra mått på lika grunder förmår jämföra företag med olika grad av
leasingutnyttjande. Hypotetiskt kan extrempunkten~ att samtliga
anläggningstillgångar förhyrs, tänkas. I vilket fall mått på ränta
bilitet, tillväxt etc blir mer eller mindre meningslösa. Under
studerad tidsperiod har emellertid leasing på intet sätt varit lika
utbredd i Sverige som i eX~lpelvis USA. Här har leasing huvudsakligen
omfattat lättare typer av materiella anläggningstillgångar typ tran
sportmedeloch inte hela anläggningskomplex inkluderande mark, bygg
nader etc'. Det är därför högst sannolikt att leasing inte, annat än
i undantagsfall, påverkar precisionen i våra mått. 3

Också mättidpunktens representativitet, dvs det förhållandet
att kapitalets storlek och struktur mäts per balansdagen, kan ha en
snedvridande inverkan på utnyttjade mått. Företagets val av bok
slutsdag är ofta övervägt. Möjligheten till varulagernedskrivning
brukar framhållas som exempel på att dagen förläggs till den tidpunkt
under året då varulagret vanligen är som störst. Varulagrets andel
av totalkapitalet, liksom total kapitalets storlek, skulle därmed inte
vara representativt för året i sin helhet. Sannolikt är det dock så
att dylika företeelser gör sig gällande för samtliga studerade företag

l Även om konstaterad utveckling för ett enskilt företag kan ha på
verkats av denna felkälla så skall effekten härav för undersöknings
resultaten i sin helhet inte överdrivas. För de 431 företag som
från Kapitel 9 och framåt utgör grunden för studiens avrapportering
har högst ett tjugotal företag haft underenheter av betydande stor
lek. Med betydande storlek förstås då att underenhetens balansomslut
ning i 1970 års priser uppgått till minst 20 miljoner kronor.

2 Här avses sådan leasing där hyresavtalet inte innehåller skyldighet
för företaget att så småningom överta äganderätten till förhyrd till
gång. I dylika fall inkluderas vanligen inte tillgång och korre
sponderande skuld i balansräkningen.

3 Finansieringsformen leasing fick i Sverige sin start år 1963. Först
under 1970-talets början kom den in i ett egentlig expansionsskede.
Vid denna tidpur~t översteg knappast anskaffningsvärdet för stocken
av leasingobjekt 300 miljoner kronor. Andelen leasingfinansierade
investeringar av samtliga industriinvesteringar uppgick vid
1970-talets mitt till cirka 2 procent.
Källor: Affärsvärlden 1976: 4 samt Svenska Dagbladet 1974 04 29
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och därför är av mindre betydelse vid en jämförelse mellan olika

företag. Dessutom styrs valet av bokslutsdag även av andra faktorer,

t ex den tid som bedöms nödvändig för färdigställande av årets dekla

ration.

Periodiseringsförfarandet för utgifter (och inkomster) kan ha

ett avgörande inflytande på storleken hos enskilda resultat- och

kapitalmått. Framför allt behandlingen av investeringsutgifter till

drar sig såväl ett teoretiskt som praktiskt intresse. Val av avskriv

ningsförlopp skall enligt traditionell avskrivningsteori betingas av

tillgångarnas ekonomiska livslängd. Bestämning av livslängden måste

sin tur baseras på förväntningar om framtiden. Vi har inte haft eller

önskat tillgång till dylika förväntningsdata. Som beskrivs Kapitel 5

har vi i stället tillgripit rimliga schabloner för bestämning av

det avskrivningsförfarande som skall utnyttjas.

Det hävdas ibland att delar av total kapitalet inte genererat

periodens resultat och därför inte borde inkluderas i räntabilitets

måttets nämnare. Ett anfört exempel är pågåend~ nyanläggningar.

Enligt ett ekonomiskt-teoretiskt resonemang bör värdet av pågående

nyanläggningar öka i takt med att tidpunkten för kommande inbetalnings

överskott närmar sig. Man borde således aktivera en upplupen ränta

vilken under senare perioder skrivs av. För anläggningar, vilka tidi

gare varit "pågående" men nu börjat leverera bruttoöverskott, har

sådana räntor inte aktiverats. Eftersom avskrivningar på i bruk tagna

anläggningar inte inkluderar andelar av den upplupna räntan, överskat

tas periodresultatet. Effekten härav på kapitalet är omvänt en

underskattning då avskrivningsbasen är opåverkad av ackumulerad upp

lupen ränta. Om nu även II nya " pågående anläggningar inkluderas i

kapitalet, kanske den totala effekten är sådan att förutsättningarna

för en redovisningsmässig räntabilitet i linje med det ekonomiskt

teoretiska resonemanget t o m ökar. Felen, med avseende på yngre och

äldre anläggningar, utjämnar varandra. Om inte annat visar det exempli

fierade resonemanget att vad som kan förefalla rimligt för enskilda

delar kan förbytas i något mindre rimligt när måttet i sin helhet

beaktas. Det avgörande argumentet för att beakta pågående nyanlägg

ningar som en del av total kapitalet är emellertid kravet på ett bibe

hållet samband mellan tillväxt- och räntabilitetsaspekter. Det är

exempelvis ej möjligt att avgöra vare sig hur pågående nyanläggningar

finansierats eller vilka räntekostnader som varit förknippade med en
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sådan "öronmärkt" finansiering. Vår utgångspunkt är därför den att

företagets samtliga tillgångar inkluderas i totalkapitalet.'

Vissa utgifter för investeringar i immateriella tillgångar

kostnadsförs omedelbart i praxis. Investeringar i forskning och ut

veckling är här det tunga exemplet. 2 Idealt skulle naturligtvis

dylika utgifter aktiveras för att behandlas analogt med pågående

nyanläggningar. Av datainsamlingsskäl har vi inte haft någon möjlig
het att på företagsnivå konstatera årliga investeringar i forskning
och utveckling. Även om vissa utjämningseffekter också föreligger

här, kan vi inte utesluta att avsaknaden av denna information betingar
en potentiell felkälla.

Exemplifierade begränsningar kommer vid tillämpning av metod

att styra innehållet i beskrivningsschemats variabler. I Kapitel 5

och Appendix 2 skall vi nä~lare beskriva hur använda mått operationa
liserats i termer av enskilda resultat- och balansräkningsposter.

I Kapitel 8 söker vi inom det mätmetodologiska syftets ram att illustre

ra hur måtten påverkats av antaganden i samband med denna operationa
lisering. Undantaget valet av avskrivningsschabloner kan dock inte
förväntas att dylika antaganden har ett avgörande inflytande på er

hållna undersökningsresultat. Detta till följd av den möda som lagts

ned på att erhålla data av högsta kvalitet.

3.6 MATTENS BEROENDE AV MÄTTIDPUNKTEN

Två tidpunkter för kapitalets mätning utnyttjas: periodens början

och periodens slut. Vid definition av räntabilitetsmåttens nämnare

samt skuldsättningsgraden utnyttjas emellertid ett aritmetiskt medel

värde av det vid periodens början och slut befintliga kapitalet.

Resultatmätningen avser resultatkomponenterna för perioden i sin hel-

l Varje räntabilitetsmätning förutsätter att samband mellan resultat
och kapital föreligger. För industriföretag torde denna förutsätt-
ning i allmänhet vara uppfylld. Vid ett studium av entreprenadföre
tag skulle hithörande problem vara mer akuta. I första hand beror
periodresultatet här av under året fakturerade anläggningar. Resul
tatets samband med det kapital som erfordrats för årets produktion
blir mindre påtagligt.

2 Jämför Eliasson (1971) som på basis av SCB:s forskningsstatistik
hävdar att dessa investeringar under 1960-talets senare hälft upp
gått till cirka 18 procent av ind1~trins årliga investeringar i mate
riella anläggningstillgångar. Hur stor andel av dessa 18 procent som
utgörs av driftskostnader respektive anläggningstillgångar framgår ej
av statistiken. Därtill kommer att nämnda statistik för angiven
period kännetecknas av stora brister (vår anm)e
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het. Diskussionen kring det tidsmässiga perspektivet leder in på

frågan huruvida en årstillväxt/årsräntabilitet eller tillväxtintensitet/
förräntningsintensitet mäts. Som utvecklas i Appendix l är måtten på
tillväxttakt en årstillväxt. För räntabilitetsmåtten gäller att de
approximativt fångar den förräntningsintensitet som rått under perio

den. Det senare är en konsekvens av att vår skuldsättningsgradsdefi
nition - jämför )j/Ij i Figur 2:1, Kapitel 2 - omfattar kapitalet
i sin helhet. Även de kapitalförändringar som har sin motsvarighet
i periodens resultat anser vi skall beaktas vid definitionen av

S./E .. För att inte det definitionsmässiga sambandet mellan RE" RT ·,
J J J J

RS' och s./r. skall gå förlorat fölJ'er då i sin tur att räntabilitets-
J J J .

måttens tä l ja re (åtm-j nstone vad gäll er REj och del ar av RTj ) i nkl u-

derar halva periodresultatet. Som nämns i Appendix l är det, för de

enskilda räntabilitetstalens del, dock likgiltigt vilken typ av ränta
som mäts. Ett definitionsmässigt samband föreligger mellan räntety
perna. Kännedom om förräntningsintensiteten innebär också kännedom om

årsräntan och vice versa. 1

Den omständigheten att periodens genomsnittliga kapital konsta

teras som ett aritmetiskt medelvärde av det vid bokslutstidpunkterna

befintliga kapitalet innebär också att kapital insättningar och kapital
uttag förutsätts ske linjärt över perioden. I Appendix l görs en

bedömning av förutsättningens konsekvenser för räntabilitetstalens

storlek. Som regel medför nämnda förutsättning endast negligerbara

effekter på mätresultaten.

3.7 SAMMANFATTNING

I detta kapitel har vi dragit upp riktlinjerna för operationalisering

av beskrivningsschemats variabler. Bl a har konstaterats

Vid en omfattande empirisk studie på företagsnivå måste måttens

natur styras av tillgången på data. Detta innebär att måtten

baseras på synsättet inom utbredd redovisningspraxis, dvs
resultat- och kapitalmått grundas på anskaffningstidpunktens

priser. Via den utnyttjade mätmetoden - metod l - erhålls

l Om p är förräntningsintensiteten och i är årsräntan gäller att
p = log ( l +i ) .

e
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nominella mått på tillväxt, kapital struktur och räntabilitet,

som givet rådande redovisningskonventioner, är inbördes

konsistenta. Principerna för mätning av resultat och kapital

är identiska.

Ett avsteg från realisationspostulatet, dvs en resultat- och

kapitalvärdering inkluderande orealiserad värdestegring
- metod 2 - skulle möjliggöra sådana nominella mått på tillväxt

och räntabilitet att det vedertagna sambandet mellan penning
ränta (tillväxt) och realränta (tillväxt) bibehölls. Vid en
beskrivning av företags utveckling enligt metod l bör därför

dess approximationsgrad i förhållande till metod 2 studeras.

Även beträffande nödvändiga antaganden inom ramen för redovis
ningspraxis kan det finnas skäl studera hur alternativa anta

ganden påverkar måttens innehåll.

Måtten på kapitaltillväxt är av den arten att en årstillväxt

mäts. För måtten på räntabilitet är det snarast förräntnings

intensiteten som mäts.
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BESKR~VNINGSSCHEMA

I Kapitel 2 redovisades det grundschema som skall utnyttjas vid beskriv

ningen. Schemat formulerades för ett företag och för en period. Det

karaktäriserades av att de olika variablerna var uttryckta i inbördes

konsistenta termer så att definitionsmässiga samband kunde konstrueras.

I detta kapitel (avsnitt 4.2) skall vi redovisa hur variabler inom
grundschemat kan nedbrytas i andra variabler så att andra definitions

mässiga samband kan formuleraso Dessa kan bl a innefatta de variabler
som sedermera skall studeras, men kan även inkludera andra variablero

Begreppet beskrivningsschema skall utnyttjas för att beteckna grund
schemat tillsammans med de ytterligare variabelsamband som kan

konstrueras. Det innehåll som beskrivningsschemat gives i föreliggande
studie kommer sedan att framgå i Kapitel 8 ff. Innehållet betingas

av studiens undersökningsansats (jämför Kapitel 2). Hur de oftast
utnyttjade variablerna i beskrivningsschemat operationaliserats i
balans- och resultaträkningstermer redovisas i Kapitel 5 och Appendix 2.

I Kapitel l konstaterades att studiens intresse rör långsiktiga
finansiella förloppo I Kapitel 2 redogjordes fär behovet av att

komprimera data. Ett sätt att kombinera det långsiktiga intresset

med behovet av datareduktion är att genomföra beskrivningen av det
enskilda företaget i termer av genomsnittsvärden över analysperioden.

I avsnitten 4.3 9 4.4 och 4.5 skall vi redovisa hur de genomsnittsmått

som skall utnyttjas bestäms. Beskrivningsschemats flerperiodsversion

skall därmed presenteras.

Ett problem vid mätning över flera perioder (år) är att ta
hänsyn till konjunkturvariationerna. En beskrivning aven långsiktig
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utveckling bör ej påverkas av att den analysperiod som främst utnyttjas
- dvs 1966-1972 - omfattar ci rka 1,5 konj unkturcyke l . Om liden ha l va Il

konjunkturcykeln består av högkonjunkturår skulle genomsnittet (enkla
aritmetiska medelvärden) för de flesta variabler bli ett annat än om
den består av lågkonjunkturår. I avsnitt 4.6 skall vi beskriva hur

mått på genomsnittlig utveckling för ett företag kan anpassas till
konjunkturutvecklingen under analysperioden. Det blir dessa mått

som sedan utnyttjas vid den empiriska analysen.

4.2 BESKRIVNINGSSCHEMA - ENPERIODSVERSION

I Kapitel 2 redovisades studiens analysansats. Den utveckling av

grundschemat som skall beskrivas i föreliggande avsnitt avser sådana
typer av variabler som erfordras för denna analys.l Diskussionen av

beskrivningsschemat avser visst företag, i. För att underlätta fram
ställningen utelämnas företagsindex. Beskrivningen görs för period j.

Som framgår av Figur 4:1 omfattar beskrivningsschemat~ förutom
grundschemat, samband över tillgångsstruktur, skuldstruktur, kapital
struktur och olika mått på räntabilitetsbidrag samt olika komponenter
av räntabilitet på totalt kapital. För alla tillväxtsamband gäller

att dekomponeringen av grundschemats variabel består aven summa av

vägda tillväxttakter i olika del komponenter. För att sambanden skall
kunna formuleras som likheter måste de underliggande balans- och
resultaträkningsposterna för respektive del komponent summera till mot

svarande post för summakomponenten (variabeln enligt grundschemat).
Av Figur 4:1 framgår således vilka mått på tillgångsstruktur

som kan konstrueras utan att schemats krav på definitionsmässiga sam
band behöver frångås. Figuren visar hur T~ kan uppdelas i tillväxt

j

takt i olika tillgångskomponenter (T1,j; T2,j etc) vilka efter vägning
med respektive andelsmått (T l . l/T. l; T2 . l/T. l; etc) definitions-,J- j- ,j- j-

mässigt överensstämmer med T~. För överensstämmelse erfordras såle
J

des att ba l ansräkni ngskomponenterna T1 . + T2 . + ... T . summerar
,J ,j m,j

till totalt kapital (T.). Exempel på variabler som skall utnyttjas
J

i den empiriska analysen för att belysa tillgångsstrukturen är omsätt-
ningstillgångar och anläggningstillgångar, driftsnödvändiga och ej

l I sina huvuddrag sammanfaller beskrivningsschemat med resultatet av
det utvecklingsarbete som sedan 1960-talet bedrivits vid EFI och
Handelshögskolan i Stockholm under ledning av professor Sven-Erik
Johansson. Se t ex Johansson (1975a).
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Tillgångsstruktur:

T . T
TV .~+Tf .~+
l,j T. 2.J· T

J-l J j-l
+ Tf •

m,J

Skuldstruktur:

. Sl,j-l . S2,j-l S .
Si· S + s' . + ... + S f :~

,J . l 2,J S. l ID J SJ- J- , j-l

RF.
~

E. lJ-

(2)

(4 )

S.
R

T
. + (R . - R .) -.J.. (5 )
J TJ SJ

E. l S.
E!·~+S!·~

J T
j

_
1

J T
j

_
1

O!
J

T!
J

t(l)

Grundschema:

x ~ u. N.
R

EJ
·· -~+~ +

E. l E. E.
r-- .......I J - J -l J-l

L=

r'· 

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1

I
l
I
l
I
I
I

J

I

Kapitalstruktur och räntabilitetsbidrag:

~ ~RSl .) - + (RT · - RS2 .) + ... +
,(.1 E. J ,J E

J j
S .

+ (RTj - RSro,j) ~
E.

J

Andra räntabilitetsmått, ID ro:

T
1

.
= RT1 ~ e~ + R

. T2 ..1,J T. J"

J

~ T .
+ 000 + R

Trn
.•~

T
,J T.

. J
J

Figur 4:10 Beskrivningsschema. Enperiodsversion o

(j = årsindex)

(Innebörden av utnyttjade symboler i grundschemat redovisades i
Figur 2:10)



63

driftsnödvändiga tillgångar samt finansiella och reala tillgångar.
För variablerna som beskriver skuldstrukturen måste motsvarande

krav som beträffande tillgångsstrukturen uppställas för att defini
tionsmässiga samband skall kunna formuleras. Exempel på variabler
som skall utnyttjas i den empiriska analysen är kortfristiga och lång
fristiga skulder samt automatiska och icke-automatiska skulder. Själv
fallet kan de olika delkomponenterna uppdelas ytterligare. För skuld
strukturen genomförs detta i stor omfattning i den empiriska analysen.
Exempelvis kan tillväxttakten i automatiska skulder uppdelas i vägda
tillväxttakter för skattekrediter, löneberoende skulder, andra ej

räntebärande automatiska skulder samt räntebärande automatiska skul
der. Tekniken för dekomponering är därvid densamma som den för S~

J
enligt Figur 4:1.

Beträffande skuldsättningsgradens uppdelning i olika delkom

ponenter (~l J./E.; ~2 ./E.; etc) gäller att någon vägning ej erfordras.
,J ,J J

Det definitionsmässiga sambandet kräver att del komponenterna summerar

till Sj/Ej. Detta framgår ej direkt av Figur 4:1, men torde vara
intuitivt uppenbart. I den empiriska analysen utnyttjas olika mått
på kapitalstruktur vilka bestäms via skuldkomponenter som exemplifi
erades ovan.

Skuldsättningsgradens uppdelning i olika komponenter kan även

utnyttjas för att dekomponera skuldsättningsgradens räntabilitetsbidrag.
De utnyttjas då som vägningstal till respektive mått på förräntnings

marginal ((RTj - RS1,j); (RTj - RS2 ,j); etc). Detta framgår av
Figur 4:1.

Till sist antyds i Figur 4:1 hur räntabiliteten på totalt

kapital kan dekomponeras. Dekomponeringen kan exempelvis göras
för tillgångstyper som utnyttjas vid beskrivningen av tillgångs
strukturen. I den empiriska analysen skall således RTj bl a uppdelas
i räntabilitet på driftsnödvändiga tillgångar (ROTj ) respektive på

icke driftsnödvändiga (dvs "driftsfrämmande ll
) tillgångar (ROFj ).

Dessa komponenter' måste då vägas på l i kartat sätt som beträffande sam
bandet över tillgångsstruktur för att ett definitionsmässigt samband
skall kunna formuleras. I figuren redovisas ej vilka ytterligare
dekomponeringsmöjligheter som finns. I den empiriska analysen skall
exempelvis RDTj uppdelas i vinstprocent och tillgångarnas omsättnings

hastighet respektive i mått på produktivitet, kapital intensitet m m.
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4.3 TYPER AV FLERPERIODSMATT

Som framhölls i Kapitel 2 (jämför avsnitt 2.5.2) föreligger ett behov

av datareduktion. Ett medel härvidlag är att i stället för årsvisa
mått för det enskilda företaget utnyttja mått som sammanfattar ut

vecklingen under analysperioden. Varje datareduktion medför informa

tionsförluster. Utgångspunkten för konstruktionen av sammanfattande

mått blir därför att finna mått som har minsta möjliga nackdelar snara

re än optimala mått. Huvuddelen av analyserna i Kapitel 9 ff avser

perioden 1966-1972, dvs sju år. Som tidigare omtalats i Kapitel 1 (jäm

för avsnitt 1.2) skall föreliggande studie ses som en första avrapporte
ring inom ett större forskningsprogram. Det fortsatta forskningsarbe

tet kommer att avse längre tidsperioder. Det är då en fördel om samma
sammanfattande mått på utvecklingen under viss tidsperiod kan utnyttjas.
Flerperiodsmåtten bör således också utformas med hänsyn till deras

framtida användning, även om de i föreliggande rapport företrädesvis
utnyttjas för en sjuårsperiod.

Om ett företags utveckling över flera perioder (år) skall

sammanfattas i ett mått beträffande viss variabel vore det beräknings

tekniskt enklaste sättet att bestämma ett aritmetiskt medelvärde. Ett

sådant mått tar dock ej hänsyn till tre väsentliga omständigheter,

nämligen om en trendmässig förändring ägt rum under perioden, vilka

konjunkturvariationer som förevarit under perioden samt vilken sprid

ning i årsvisa observationer kring den konjunkturella utvecklingen som

inträffat. Den första aspekten kan illustreras med ett företag vars
RTj under en sjuårsperiod (jämför 1966-1972) var 7,8,9,10,11,

12 respektive 13 procent. Ett sätt att karaktärisera företagets

räntabilitetsutveckling under perioden vore att säga att räntabilite
ten genomsnittligt uppgått till 10 procentg Denna karaktäristik

skulle även göras för ett företag vars RTj var 4, 6, 8~ la, 12, 14
respektive 16 procent. Emellertid är de två utvecklingarna uppenbar

ligen olika - RTj förändras trendmässigt olika. En mer nyanserad

beskrivning vore därför att beskriva utvecklingen för det första
företaget som en genomsnittlig räntabilitetsnivå på 10 procent och en

genomsnittlig räntabilitetsförändring på +1 procentenhet per år. För

det andra företaget skulle nivån även vara 10 procent, men förändringen
skulle i genomsnitt uppgå till +2 procentenheter per år. En nyansering

av nivåmättet med hjälp av förändringsmåttet kan utgöra ett angeläget
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inslag i beskrivningen. 1

Beträffande konjunkturutvecklingens betydelse för beskrivning
en kan det illustreras med ett företag, vars räntabilitetsutveckling

varit 10, 15, 10, 5, 10, 15, la respektive 5 procent per år. Utveck
lingen har såledesvarit cyklisk kring en nivå på 10 procent och utan

trendmässig förändring. Det är vidare tydligt att cykel längden varit
fyra perioder (år) och att observationerna således omfattat två hela
cykler. Att den omfattat hela cykler medför att ett aritmetiskt
medelvärde beräknat utifrån observationsserien skulle bli 10 procent.
Antag nu att företaget endast kan studeras sex år. Om de två första

åren skulle exkluderas skulle den genomsnittliga räntabilitetsnivån
bli cirka 9,2 procent. Om däremot de två sista åren exkluderades

skulle den genomsnittliga nivån bli cirka 10,8 procent. Det är
uppenbart att en dylik effekt av analysperiodens längd bör undvikas.

Beskrivningen bör göras med hjälp av konjunkturutjämnade nivå- och

förändringsvärden.
Den tredje omständigheten, spridning i årsvisa utfall kring

den trend som kan konstrueras via konjunkturutjämnade nivå- och

förändringsvärden, kan mätas via något spridningsmått. Eftersom vår be

skrivning avser långsiktiga förlopp och eftersom analysen kräver
väsentlig datareduktion skall emellertid dylika mått sällan utnyttjas

som komplement till nivå- och förändringsvärden. I Kapitel 16 ff skall

dock viss uppmärksamhet ägnas åt spridningen över tiden.
I stället för att karaktärisera ett företags utveckling be

träffande viss variabel med hjälp av nivå-, förändrings- och spridnings

mått skulle icke-linjära matematiska funktioner ha kunnat anpassas
tillobservationsserien. Det är dock inte säkert att en sådan metodik

skulle underlätta förståelsen av företagens långsiktiga utveckling.
Utnyttjandet av avancerad matematisk metodik skulle dessutom erfordra

väsentliga resursinsatser i form av bl a system- och programmerings

arbete.
Ett sätt att undvika problem med skillnader i konjunkturför

lopp och skillnader i förändring under analysperioden vore att defi-

l .. . o ••••• o ••Komblnatlonen av nlva och forandrlngsmatt kan betraktas som ett satt
att karaktärisera utseendet aven linje som anpassas till observa
tionerna över tiden. I ett diagram där tidsperioderna (åren) anges
på x-axeln och variabelns värden längs y-axeln samt origo sätts till
1969 svarar förändringsvärdet mot linjens lutning och nivåvärdet
mot ordinatan i origo.
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niera analysperiodens sju år (1966-1972) som en period och utföra
beskrivningen i enlighet med beskrivningsschemats enperiodsverion.
Tillväxttakt i totalt kapital (för en sjuårsperiod) skulle då ha
bestämts som sammanlagd förändring i totalt kapital under perioden
relaterat till totalt kapital vid periodens ingång. Räntabilitet skul
le ha definierats som sammanlagd vinst under perioden relaterad till
periodens genomsnittliga kapital etc. Det är uppenbart att dylika
mått skulle begränsa beskrivningens värde när det gäller mått på till

växttakt och räntabilitet. De skulle avvika från mått som utnyttjas
i företagens redovisning och planering. Däremot kan jämförelser
mellan periodens inledning och slut utgöra relevanta öeskrivningsmått

för kapital strukturens utveckling, dvs för hur olika kapitalandelar
utvecklats. Dylika mått kommer även att utnyttjas i den empiriska

analysen.
I följande två avsnitt skall vald teknik för bestämning av

nivå-respektive förändringsvärden diskuteras. Diskussionen antar där
vid att tekniken ej behöver ta explicit hänsyn till konjunkturutveck
lingen, dvs att de avser en (eller flera) hel konjunkturcykel. I
avsnitt 4.6 skall sedan tekniken för konjunkturutjämning beskrivas.
Tekniken för bestämning av spridningsvärden diskuteras i samband med
att de utnyttjas, dvs främst i Kapitel 19.

4.4 BESKRIVNINGSSCHEMATS FLERPERIODSVERSION - NIVAMATT

Ambitionen vid konstruktionen av nivå- och förändringsmått har varit
att de skall vara rimligt lätta att beräkna och förstå 9 att de ej
skall vara känsliga för stora årsvisa variationer i enperiodsmåttet
samt att de definitionsmässiga sambanden så långt som möjligt även
skall kunna gälla i flerperiodsversionen. Det är mot bakgrund härav
som diskussionen i detta avsnitt (som rör nivåmåtten) och nästa (som
rör förändringsmåtten) skall ses.

Som symbol för nivåmåttet utnyttjas variabelsymbolen utan

årsindex. Exempelvis står RTi för den genomsnittliga räntabilitets
nivån under ett antal perioder för företag i. Beträffande nivåmåtten
skall såväl geometriska som aritmetiska medelvärden utnyttjas. De
geometriska medelvärdena utnyttjas vid bestämning av genomsnittlig till
växttakt i viss kapital komponent. Ett sådant medelvärde är meningsfullt
för att beskriva utvecklingen hos en bakomliggande kontinuerlig funk
tion. Det ger svar på frågan vilken genomsnittlig tillväxttakt i
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kapitalet som erfordras för att det över den studerade perioden skall

växa från det observerade värdet vid periodens början till det obser

verade värdet vid periodens slut.
För övriga variabler i beskrivningsschemat utnyttjas aritmetis

ka medelvärden. Det gäller variabler avseende räntabilitet och rela
tioner mellan kapital komponenter (exempelvis skuldsättningsgrad).l

Beskrivningsschemat uttryckt i nivåvärden får således lik
artat utseende som enperiodsschemat, men med samtliga variabler ut

tryckta som medelvärden (jämför Figur 4:2).2 Detta innebär att de

samband i enperiodsversionen som består aven summakomponent uppdelad

i ett antal ovägda del komponenter kommer, när nivåvärden utnyttjas,
fortfarande att bilda definitionsmässiga samband förutsatt att alla

komponenter uttrycks som aritmetiska medelvärden3 (jämför sambanden

över kapitalstruktur och räntabilitetsbidrag i Figur 4:1). I övriga

l Ett undantag från utnyttjandet av geometriska alternativt aritmetiska
medelvärden finns i det beskrivningsschema uttryckt i nivåvärden som
redovisas i Figur 4:2. Det gäller justerad skattesats. De årsvisa
värdena för denna ligger i allmänhet nära 0,5. För många företag
kan värdet emellertid enstaka år vara negativt eller väsentligt över
stigande 1,0. Extrema värden kan exempelvis uppstå vid förlustår när
företaget trots detta redovisar en bokförd skattekostnad. De rela
tivt sett stora variationer som kan förekorrnna har motiverat att s
(dvs nivåvärdet) ej bestmns via ett aritmetiskt medelvärde för s.. I
stället bestäms s som restpost, dvs som l - RX/R. Nivåvärdet k~n
därmed tolkas som den genomsnittliga skattebefastningen under perioden.
Någon distinktion mellan detta begrepp och genomsnittlig justerad
skattesats kommer ej att upprätthållas.

2 I Figur 4:2 görs ingen åtskillnad mellan relationstal som baseras på
mätning utifrån ingående kapital respektive år och sådana som avser
mätning av genomsnittligt kapital respektive år. De förra utnyttjas
när det gäller vägningstalen i tillväxtsambanden, exempelvis E/T,
S/T liksom när det gäller E-termen i U/E, N/E och RF/E. De senare
utnyttjas för övriga kapitalkvoter, exempelvis S/E (vilken således
egentligen borde tecknas S/E). Jämför Figur 4:1.

3 Xl· X2 · X .
Om Xj =~ +~ + ••• + x~,J så kan vi för en period omfattande

n år, därJförstaJåret är l och sista k, teckna följande samband:
k k Xl· k X2 · k X .
~ X. = ~ ~ + ~ x~J + •.. + ~ ~
j=l J J=l J J=l J J=l Xj

Om alla termer divideras med n bildas uttryck för aritmetiska medel
värden .
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Tillgångsstruktur:

Tf
ffi

Skuldstruktur:

Grundschema:

f
I
I
I

I
l
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

(l)

T'

t
O'

E' · E/T + S' . S/T + s ( 2 )

. E/E - U/E + N/E + RF/E + s

(4)

RT + (RT - RS) S/E + s

I

~ ----------------- --_1

Kapitalstruktur och räntabilitetsbidrag:

Andra räntabilitet smått , ffi m:

Figur 4:2. Beskrivningsschema. Flerperiodsversion. Nivåvärden.
1

l Företagsindex i utelämnas. s = korrektionsfaktor. s redovisas utan index
trots att dess värde varierar mellan olika samband.
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fall - dvs då geometriska medelvärden utnyttjas respektive då del

komponenterna vägs (jämför exempelvis sambanden över tillgångsstruktur
i Figur 4:1) - kan definitionsmässiga samband ej formulerasol I dessa

fall erfordras korrektionsfaktorer för att sambanden skall kunna ut
tryckas som likheter. Ett viktigt inslag i ett validitetstest av
gjorda beskrivningar blir därför att studera storleken av dessa korrek
tionsfaktorer. Detta skall göras i Kapitel 8 där det visas att de i

de allra flesta fall är av helt negligerbar storlek. Det betyder att
de definitionsmässiga sambanden i enperiodsschemat approximativt gäller
även när variablerna uttrycks i form av nivåvärden.

4.5 BESKRIVNINGSSCHEMATS FLERPERIODSVERSION - FöRÄNDRINGSMATT

Förändringsmått skall utnyttjas för att beskriva hur en variabel

genomsnittligt förändrats kring den genomsnittliga nivån. Två typer
av förändringsmått skall utnyttjas, nämligen absolut och relativ
förändring. Den förra symboliseras med ~Xi för variabel X och
företag i. Karaktäristiskt för symbolen är således att deltatecken
utnyttjas och att årsindex ej noteras. När relativ förändring ut
nyttjas kompletteras symbolen med procenttecken vilket noteras inom

parentes. Uttryckssättet blir alltså ~Xi (%).
Valet av vilket förändringsmått som utnyttjas betingas av

aktuell frågeställning. Allmänt gäller att ett förändringstal uttryckt
i absoluta tal är oberoende av nivån medan detta ej gäller för relativa
tal. Detta utgör en fördel när måttet skall utnyttjas som komplement
till nivåmåttet. Det relativa förändringstalet blir dessutom känsligt

l Problemet kan illustreras med sambanden för tillgångsstruktur. I
enperiodsversionen är dessa av typen X. = y. o a. + z. · b ..

J J J J J
Om aritmetiska medelvärden bildas av respektive produkt när j går
från l till k över en period av n år, skulle sambandet definitions
mässigt gälla när medelvärden utnyttjas. Om emellertid varje term
uttrycks som ett medelvärde råder ej definitionsmässig likhet
eftersom exempelvis

l k l k l k
-I: (y .. a.)4:-I: y .. -I: a.
n j=l J J n j=l J n j=l J
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för extremvärden. 1 Om dessutom något tal i observationsserien vore
negativt skulle det relativa förändringstalet bli ytterligare svårare
att beräkna och tolka. Det relativa måttet skall därför i den empi
riska analysen endast utnyttjas i vissa sammanhang för att beskriva
förändringar i kapitalkvoter (kapitalandelar).

Det mest näraliggande sättet att beräkna ett absolut föränd
ringsvärde vore att anpassa en rät linje tillobservationsserien över
en konjunkturcykel via minsta kvadratmetoden (MKM) varefter 6X i fast
ställs som den genomsnittliga lutningen för ifrågavarande antal
successiva konjunkutrcykler. Nackdelen med denna teknik är att antalet
observationer inom respektive konjunkturcykel är få (fyra eller fem
stycken) och att linjens lutning således blir känslig för extremvärden.
En annan nackdel är att definitionsmässiga samband ej kan formuleras
på likartat sätt som enligt enperiodsversionen.

En alternativ metod vore att fastställa förändringsvärdet
som genomsnittlig skillnad mellan nivåvärden för successiva konjunktur
cykler. Detta kan reducera betydelsen av extremvärden. Samtidigt

kvarstår nackdelen med att definitionsmässiga samband motsvarande
enperiodsversionens blir svåra att formulera.

En tredje metod att beräkna absoluta förändringsvärden är att

göra parvisa jämförelser mellan år som i konjunkturellt hänseende är
likartade. Genom att jämföra ett högkonjunkturår med föregående hög
konjunkturår, ett lågkonjunkturår med föregående lågkonjunkturår etc
kan ett mått på genomsnittlig förändring erhållas. Nackdelen med
denna metod är - liksom beträffande de ovan diskuterade - att extrem
värden kan påverka beskrivningen. Fördelen är att eftersom parvisa
jämförelser görs mellan årsvisa variabler - vilka således ingår i
enperiodsversionens definitionsmässiga samband - så kan definitions
mässiga samband även formuleras i en flerperiodsversion avseende

l Betrakta exempelvis ett företag vars R
T

" varit 0,5, 4, 7,5, 4
och 0,5 procent under en femårsperiod. J1ntuitivt skulle vi sanno
likt karaktärisera utvecklingen som att ingen förändring ägt rum.
Från ett utgångsläge ökade RT " linjärt och minskade sedan på samma
sätt så att utgångsläget ånyoJuppnåddes. Om vi för ovanstående
observationsserie beräknar 6RT . (%) skulle de bli +700 %, +87q5 %,
-46,7 %respektive -87,5 %. iRT(%) skulle således bli cirka
+163 %vilket vore en uppenbart orimlig karaktäristik. 6RT skulle
däremot bli O procentenheter.
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förändringsvärden. l Samtliga metoder har således nackdelen att de med
hänsyn till antalet observationer som kan utnyttjas i föreliggande
studie är känsliga för extremvärden. Detta ger anledning till en

restriktiv användning av förändringsmått. Den tredje metoden ha~

jämfört med övriga, fördelen att ett beskrivningsschema som främst är
uppbyggt av definitionsmässiga samband, kan konstrueras. Fortsättnings

vis skall vi i detta avsnitt redovisa hur detta flerperiodsschema kan
formuleras. Symbolen 6X i betecknar då absolutförändringen i variabel
X för företag i enlighet med nämnda metod. När inget annat framgår

kommer symbolen även i den empiriska analysen att avse förändrings
mått bestämda enligt denna metod. I Kapitel 8 skall vi testa känslig
heten i dessa mått.

Beskrivningsschemats flerperiodsversion uttryckt i förändrings

värden redovisas i Figur 4:3. 2 Vissa formulerade sa.mband är defini
tionsmässiga. Detta gäller - liksom beträffande nivåversionen -samband
som består aven summakomponent som uppdelas i additiva del komponenter,
exempelvis sambanden över kapital struktur och räntabilitetsbidrag. 3

För övriga samband utnyttjas korrektionsfaktor för att konstruera en
definitionsmässig likhet. Därmed undviks mer komplicerade sambands
konstruktioner. Beträffande tillväxtsambanden - exempelvis sambanden
över tillgångs- och skuldstruktur - utnyttjas initiala värden på
kapital kvoterna eftersom man då kan förankra förändringsmåttet i ett

l Ettspecialfall av denna typ av förändringsmått avser mått som jämfö~
storleken på viss variabel vid analysperiodens slut med storleken pa
variabeln vid periodens början, dvs som avser en jämförelse som ej be
aktar konjunkturförloppet. Dylika mått skall utnyttjas i den empiriska
analysen när det gäller relationstal mellan kapitalkomponenter, dvs
variabler som kan förväntas vara relativt stabila över tiden.

2 Liksom i Figur 4:2 utnyttjas nivåvärden för kapitalkvoter i vissa
samband, där respektive kapitalkomponent bestämts utifrån genomsnitts
värden respektive år. Exempelvis avser S/E i samband (5) egentligen
S/E. Dessa genomsnittssymboler har ej redovisats i Figur 4:3. Jäm
för Figur 4:1.

3 För företag i gäller att X. = X . + X . + •.. + X . Om j=l utgör
det f0rsta året och j=k det sistaJi en2,Jperiod om~ttånde n år
kan förändringen i x tecknas som

6X =-.L (~ - Xl)n-l -K
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Tillgångsstruktur:

~T' o (T /T) + ~T' · (T
2

/T) + ... + 6T' '(T /T) + s
l 102 o ffi m o

Skuldstruktur:

= ~Si · (Sl/S)o + 6S2 . (S2/8 )0 + ... + 6S~ ·

. (S /8 ) + sro (',

~T' 6E' . (E/T) + 68' (S/T) + s (2 )

+

o o

(l)

60'

6RÄ - ~(U/E) + 6(N/E) + ~(RF/E) + s ( 3)
E

Kapitalstruktur:

Andra räntabilitetsmått, m m:

Figur 4:3. Beskrivningsschema. Flerperiodsversion. Förändringsvärden. 1

l
Företagsindex utelämnas. s = korrektionsfaktor. s redovisas utan index
trots att dess värde varierar mellan olika samband. Index o = periodens
ingång. Uppdelningen i samband över räntabilitetsbidrag utelämnas av
utrYlliffiesskäl. Dessa kan formuleras utan korrelationsfaktor utan att
komplicerade uttryck erhålls.
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t o l·· lu gangs age.

Även de samband som i enperiodsversionen innehåller en skill

nad (summa) som multipliceras med en variabel skulle kunna formuleras

som definitionsmässiga samband utan att korrektionsfaktor behövde ut

nyttjas. För att förenkla sambandens utseende och dä~led underlätta

förståelsen, kan det emellertid vara ändamålsenligt att utnyttja kor

rektionsfaktorer. Betrakta exempelvis sambandet över räntabilitet

på eget kapital före skatt (jämför Figur 4:3). detta samband

utnyttjas nivåvärden som vägningstal . Det medför att korrek
tionsfaktor måste användas. Fördelen med formuleringen är

att förståelsen av bakomliggande utvecklingsförlopp under-

[T~ - TJ)

[Ek EJ)
[Sk - Si]n-J

l
= n-l

= -.L
n-l

= -.L

6T'

6E'

6S'

Nu är T~
J

l
n-l

l Även smILband som består av en addition av produkter (exempelvis sam--
banden över tillgångs- och skuldstruktur) skulle kunna formuleras
så att ett definitionsmässigt samband skulle kunna konstrueras i
beskrivningsschemats förändringsversion. Betrakta exempelvis grund
modellens tillväxtsamband (för företag i). En uppdelning av D TV kan
göras på följande sätt när j går från l till k över en period av
n år ..

E ~ .. (E/T). l + S'. . (S /T). l
J J- J J-

[Tk TiJ n\ [Ek • (E/T)k_l - Ei • (E/T)o + Sk'

$ (S/T)k_l - Si 4 (S/T)oJ

Detta kan utvecklas till

(l) [)T' = f)E " If ( E/T) - E' • (( E/T) - (E /T )k -l )./ + 6S' .. (S /T ) -
o,k yO . o

-tSk' ((S/T)o - (S/T)k_l) a

v
b

Om € = -a-b så kan (l) uttryckas som

(2) [)T' .6E' (E/T) - 6S' (S/T) + €
o o

€ = O när (E/T). l (dvs (S/E). l) ej förändras.
J- J-

S' +O€ +O när (E/T). l förändras förutsatt att Ek och
J- k

Det är emellertid rimligt att förvänta ett förhållandevis lågt värde
på € vilket motiverar utnyttjandet av korrektionsfaktor i stället
för den fullständiga sambandsformuleringen.
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lättas.'

4.6 KONJUNKTURUTJÄMNING AV NIVA- OCH FöRÄNDRINGSVÄRD~N

Inledningsvis (jämför avsnitt 4.1) diskuterades problemet med konjunk

turmässiga variationer. En långsiktig beskrivning bör ej påverkas av

konjunktursvängningarna. Nivå- och förändringsvärden bör grundas på

utvecklingen under en konjunkturcykel. 2 Problematiken kan illustre

ras med följande konjunkturcykeldiagram, där varje cykel antas ha en

längd av fyra år. Arsmarkeringen anger mitten på respektive år. HK

markerar högkonjunkturår och LK lågkonjunkturår (Figur 4:4).

Analysva

riabfl; %

6

5

4

3

2

l

HK

LK

HK

LK

HK

o l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 år

Figur 4:4. Konjunkturcykeldiagram.

l Sambandet skulle kunna formuleras utan korrektionsfaktor. Om nivå
värdet för S/E utbyts mot värdet för periodens första år och nivå
värdena för RT och RS utb~ns mot värdet för R . respektive R~. för
periodens sista år erfordras ej korrektionst~ktor. Dets~~ gäller
om S/E. uttrycks vid periodens slut och R . och R . vid periodens
början~ Detta betyder att vägningstalen ~~n erhå~la värden som ej är
särskilt typiska för den aktuella perioden. Om nivåvärden utnyttjas
som vägningstal kan sambandet formuleras med hjälp av mer typiska
värden, men till priset av att korrektionsfaktor måste användas.

2 på liknande sätt formuleras i Figur 4:3 sambanden över uppdelningen
x .

av DR
E

respektlve DR
T

.

Behovet av att mätning sker för hela konjunkturcykler för att rätt
visande jämförelser skall kunna göras mellan olika tidsperioder har
diskuterats i SOV 1975:89 (s 51-52).
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För att bestämma nivåmåtten bör vi uppenbarligen mäta över en

konjunkturcykel, dvs fr o m år l t o m år 4, fr o m år 2 t o m år 5 osv.

De absoluta förändringsmåtten bör beräknas på motsvarande sätt, men här

tillkommer en komplikation. Som framhölls i föregående avsnitt måste

den parvisa jämförelsen avse år i likartad konjunkturfas. Vi måste

således jämföra år 5 med år l, år 6 med år 2 etc. Medan nivåmåttet

skulle kräva observationer över en fyraårsperiod erfordrar förändrings

måttet en femårsperiod för att den skall omfatta två årsobservationer

från likartad konjunkturfas.

Mot bakgr'und av ovanstående l'konjunkturutjämnas'l utnyttjade

nivå- och förändringsmått. De bildas således via glidande medelvärden

över ett antal konjunkturcykler. Idealt borde man därvid utgå ifrån

hur konjunkturmönstret för det enskilda företaget sett ut. Detta är

självfallet ej möjligt. Eftersom det viktiga är cyklernas längd och

det kan antas att dessa sällan torde vara nämnvärt annorlunda i det

enskilda företaget än för t ex branschen, borde cykel längden kunna av

göras utifrån en analys av konjunkturmönstret för företagsgrupper.

Vad som då träder i förgrunden är branschmönster. Emellertid avviker

ej dessa nämnvärt från vad som gällt industrin i dess helhet, låt vara

att branschkonjunkturerna kan vara fasförskjutna i förhållande till

varandra. Cykellängden har i stort sett varit densamma för de olika

industribranscherna. Det borde därför vara tillräckligt att utgå

från det allmänna konjunkturmönstret vid bestämningen av konjunktur

cyklernas längd. Här finns åtskilliga mått på konjunkturutvecklingen

- arbetslöshet, antal lediga platser, kapacitetsutnyttjande, order

ingång, produktionsvolym etc. Alla konjunkturvariabler har uppvisat

likartad periodicitet även om de varit fasförskjutna i förhållande till

varandra. Det är således i detta sammanhang ej viktigt vilken konjunktur

variabel man baserar bestämningen av konjunkturcykel längderna på.
I sina rapporter över konjunkturläget har Konjunkturinstitutet

presenterat olika konjunkturvariabler. l Den sammanfattande karaktäri

stiken för perioden 1964 och framåt innebär att en högkonjunkturtopp

nåddes under mitten av 1965. Efterföljande lågkonjunktur hade sin

botten i början av 1968 varpå nästa högkonjunktur passerade sin topp

i början av 1970. Påföljande lågkonjunktur inträffade vid utgången

av 1971 o

l
För en beskrivning av konjunkturutvecklingen under merparten av
studerad period, se Konjunkturläget 1973.
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Samma periodicitet som Konjunkturinstitutet beskrivit redovisas
av Götabanken i dess sammanvägda konjunkturindex. Detta index har för
den totala industrin beräknats fr o m 1964 och för verkstadsindustrin
fr o m 1963. Av detta index framgår konjunkturväxlingarna tydligare
än i Konjunkturinstitutets publikationer. I Figur 4:5 visas Göta

bankens index för totala industrin (heldragen) och för verkstads
industrin (streckad). Under diagrammet markeras tidslängden för en
konjunkturcykel. Det har därvid förutsatts att karaktäristiken för

verkstadsindustrin av 1963 utgör en god skattning av konjunkturläget
för hela industrin. Rimligheten av förutsättningen framgår av

figuren.

130
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50

40

63 64 65 66 67 68 __69__7_0_1_1__1_2_ 1 13
0,5 { ..-.&

I

Figur 4:5. Sammanvägt konjunkturindex enligt Götabanken. Totala
industrin (heldragen linje) respektive verkstadsindustrin
(streckad linje).

Källa: Götabanken, internt material.
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Av figuren framgår att konjunkturcykel längden i början av tids

serien var cirka fem år för att mot slutet bli cirka fyra år. över

gången från längre till kortare cykler ägde rum 1967-1968. Av detta

skäl kan en cykel på 4,5 år urskiljas, vilken kan bestämmas som medel

värdet av 1967-1971 och 1968-1971.
I Kapitel 9 ff knyts analysen främst till utvecklingen under

perioden 1966-1972. Hur nivå- och förändringsvärden som utnyttjas för

denna period bestäms framgår indirekt av Figur 4:5. Nivåmåttet har

således bestämts som ett medelvärde av nivåmåtten för delperioderna

1966-1970, 1967/1968-1971 och 1969-1972. Förändringstalen (de absolu-

ta) har bestämts som ett medelvärde för förändringstalen för delperioderna
1966-1971 och 1967/1968-1972. Detta innebär således att förändrings

talen baseras på två del perioder medan nivåmåtten baseras på tre.

Detta hänger samman med ovannämnda omständighet att förändringstalen

måste baseras på jämförelser mellan år i samma konjunkturfas. l

l Vissa företag har kunnat studeras fr o m 1963. För att nå jämför-
barhet med andra grupper beräknas konjunkturutjämnade värden för
dessa på ovan beskrivet sätt vad gäller perioden 1966-1972.
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5.1 INLEDNING

78

UNDERSÖKNINGENS
MÄTINSTRUMENT

I detta kapitel skall vi redogöra för den del av arbetet rörande
variablernas operationalisering som avser mätinstrumentets utform
ning. Den efterföljande delen, dvs datainsamlingen, beskrivs i
Kapitel 6 som också behandlar studiens företagsurval samt det

bortfall av företag som av skilda skäl måst accepteras.
I avsnitt 5.2 diskuteras dels de allmänna överväganden som

varit vägledande för mätinstrumentets utformning, dels de förhands
kriterier på mätningarnas kvalitet som uppställts. I avsnitt 5.3
beskrivs mätinstrumentets principiella uppbyggnad och innehåll.
Utnyttjade värdebegrepp redovisas. I avsnitt 5.4 redogörs för hur
variablerna enligt grundschemats enperiodsversion beräknats utifrån

instrumentets poster. För en mer uttömmande diskussion av mätinstru
mentets poster, nödvändiga antaganden och förenklingar bakom vid
tagna specificeringar, hur variabler utanför grundschemats variab

ler operationaliserats m m, hänvisas emellertid till Appendix 2.

5.2 MÄTINSTRUMENTET - AVVÄGNINGAR OCH KRITERIER

Med mätinstrumentet förstår vi den standardiserade mall, huvudsak

ligen i form av ett resultat- och ett balansräkningsschema, som
styrt insamling och bearbetning av räkenskapsdata. I~ätinstrumentet

utgör ~n nödvändig brygga mellan datainsamling och definition av be
skrivni~'sschemats variabler.

I Kapitel 3 konstaterades att en tillämpning av mätmetod
innebär en anpassning till existerande redovisningspraxiso Utgångs-
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punkten för mätning av resultat och kapital är tillgångarnas ur

sprungliga anskaffningsvärden, dvs ett fasthållande vid real isa

tionspostulatet medför att orealiserade värdeförändringar ej på
verkar mätningen. Redovisningspraxis rymmer dock vissa inslag

som ej är förenliga med en strikt anskaffningsvärdebaserad mätning.
För omsättningstillgångar är den lagstiftade tillämpningen av

lägsta värdets princip i de fall tillgångarnas anskaffningsvärde
(tillverkningsvärde) överstiger deras "verkliga värde" ett sådant
inslag. Innebörden härav är att orealiserade värdeminskningar men

ej värdeökningar påverkar bokslutet. För anläggningstillgångar är

det främst förekomsten av uppskrivningar som utgör ett sådant in
slag. Även om uppskrivningar ej direkt påverkar resultatredovis
ningen, medför de beträffande tillgångsvärderingen att delar av den

orealiserade värdestegringen registreras. En första fråga att be

akta vid instrumentets utformning har därför gällt avvägningen
mellan hänsyn till redovisningspraxis och ett strikt fasthållande
vid en anskaffningsvärdebaserad mätning. Tillämpningen av lägsta
värdets princip avseende omsättningstillgångar har bedömts som ett

acceptabelt avsteg. l Däremot har uppskrivningar på anläggnings

tillgångar ej accepterats. Vid sidan av att de potentiella avvikel

serna i förhållande till en anskaffningsvärdebaserad mätning har

bedömts vara större har även jämförbarhetshänsyn talat härför.
Hur upp- och nedskrivningar behandlats samt motiven härtill be
skrivs närmare i Appendix 2, avsnitt 2.3.1.

Den omständigheten att mätmetod l anpassats till redovis

ningspraxis innebär sjävfallet ej att tillgångars och skulders
bokförda värden accepterats som beräkningsunderlag. Ett rättesnöre
vid mätinstrumentets utformning har varit att justera boksluten
för den under- eller övervärdering vilken är en följd av att skat

tesynpunkter och/eller konsolideringshänsyn påverkat tillgångars

och skulders värdering. Vad gäller uppställda förhandskriterier
på mätningarnas kvalitet har dessa varit av två slag, nämligen:

l . .. .. ..
Speclellt for beskrlvnlngsschemats flerperlodsverslon, som bygger
på flerårsgenomsnitt av årsvisa värden, torde den samlade effekten
av detta avsteg vara negligerbar.
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l. Vissa minimikrav vad gäller värderingen av balansräkningens

poster med åtföljande effekter på resultaträkningen.

2. Vissa minimikrav vad gäller mätinstrumentets detaljspeci
fikation.

Vid formuleringen av minimikraven enligt punkt l. och 2.

har vår utgångspunkt varit vad som skulle kunna kallas IIbästa redo

visningsstandardII vid 1970-talets början. Vår måttstock på bästa
standard har varit de resultat- och balansräkningsmodeller som ut

arbetats av Näringslivets Börskommitte' i kombination med de spe

cifikationskrav, som 1944 års aktiebolagslag förordade. De av kom

mitten formulerade riktlinjerna tog fasta på den ökade öppenhet i

informationsgivningen som kunnat förmärkas bland vissa börsregist

rerade företag, t ex Volvo. En öppenhet vilken hade kommit att gå
långt utöver aktiebolagslagens krav. Kravet enligt punkt l. har

gått ut på att identifiera storleken på och förändringar av dolda
reserver. Kravet enligt punkt 2. har gått ut på att erhålla en
sådan detaljnivå på data att beskrivningsschemats utvecklingsmöj

ligheter säkras. Sammantaget har punkt l. och 2. medfört att ut
över vad Börskommitten rekommenderat har i huvudsak erfordrats

information om:

a) Ackumulerade extraavskrivningar på materiella anläggnings
tillgångar. 2 För att skatta storleken av denna post har

uppgifter om årsvisa investeringar för ett antal år till

baka behövt inhämtas. 3

b) Skillnaden mellan bokförd och faktisk pensionsskuld.

c) Investeringsfondsutnyttjandets fördelning på tillgångs

slag. 4

l Se Stockholms Handelska~~are & Sveriges Industriförbund (1969).

2 Jämför Börskommittens modell vilken enbart upptar förändringen i
denna post ej dess storlek.

3 Jämför avsnitt 5.3.4.
4

Sammanhänger med vårt sätt att specificera storleken av ackumu-
lerade extraavskrivningar på fastigheter och pågående anlägg
ningar. Jämför avsnitt 5.3.4.
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d) Uppskrivningsbelopp avseende anläggningstillgångar antingen

detta använts till fondemission eller till nedskrivning av
andra anläggningstillgångar. l

e) Nedskrivningsbelopp avseende anläggningstillgångar antingen
detta förts mot resultaträkning eller använts till uppskriv

ning av andra anläggningstillgångar.

f) Löne- och löneberoende kostnader.

g) Automatiska och icke-automatiska skulder, dvs vid sidan av
aktiebolagslagens specifikationskrav ett krav på att kort

fristiga löneberoende skulder skall kunna identifieras. 2

h) Storleken av genomförda nyemissioner.

Genom insamlande av informationen enligt de uppställda för

handskriterierna (riktlinjerna enligt Börskommitt§ns modeller med
tillägg för nämnda punkter a) t o m e)) har det således varit möj

ligt att justera företagens resultat- och balansräkningar så att

värderingen av de resultat- och balansräkningsposter som läggs till
-grund fär beskrivningsschemats variabler hålls opåverkad av under
värderingen (övervärderingen) och dess förändringar. De dolda re

server som framförallt hållits under kontroll är de avseende va
rulager, materiella anläggningstillgångar och pensionsskulder. In

formationen enligt punkt d) och e) sammanhänger med den ovan berörda

behandlingen av upp- och nedskrivningar på anläggningstillgångar.
I vilken utsträckning företag diskvalificerats från undersökningen,
därför att information enligt de nu uppdragna riktlinjerna ej kunnat

erhållas$ framgår av Appendix 3.

5.3 MÄTINSTRUMENTETS PRINCIPIELLA UPPBYGGNAD OCH INNEHALL

Utnyttjade värdebegrepp

De värdebegrepp vi funnit anledning utnyttja vid mätinstrumentets

l .... ..'Detta krav llgger vlsserllgen lnom ramen for aktlebolagslagens spe-
cifikationskrav men återfinns då i förvaltningsberättelsen.

2
Via de löne- och löneberoende kostnaderna enligt punkt f) har
dessa skulder stundom indirekt kunnat skattas. Jämför Appendix 2,
avsnitt 2.3.3.
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utformning är tillgångars och skulders l bokförda värden, justerade

värden samt skattemässiga restvärden.

Med bokfört värde, SV, förstås de värden vilka vid balans
tidpunkten åsatts tillgångar och skulder i det officiella bokslutet

och vilka bestämmer storleken av där redovisat eget kapital. 2

Med justerat värde, JV, förstår vi tillgångars och skulders

bokförda värden sedan dessa justerats enligt de i avsnitt 5.2 an

givna riktlinjerna. Därmed erhålls en tillgångs- och skuldvärdering
vilken är förenlig med mätmetod l. Varulagrets JV är lika med det

enligt lägsta värdets princip inventerade varulagervärdet efter in
kurans. För maskiner och inventarier samt byggnader gäller att JV

svarar mot tillgångarnas anskaffningsvärde med avdrag för ackumu

leraae avskrivningar enligt plan. I det senare fallet är JV ett

uttryck för tillgångarnas värde sedan det "normala" avskrivnings

behovet beaktats. I resultaträkningen återfinns en beräkning av

avskrivningsbehovets årliga storlek efter en konsekvent tillämpad
avskrivningsplan, avskrivningar enligt plan. 3 För kundfordringars

del svarar JV mot fordringarnas nominella värde i förekommande

fall med avdrag för befarade förluster. För skulderna gäller som

regel att JV sammanfaller med deras nominella värde. Beträffande

pensionsåtaganden i egen regi enligt kontometoden är JV lika med
den faktiska pensionsskulden. 4

Med skattemässigt (rest)värde, SV, avses de värden som å
satts kvarvarande tillgångar och skulder vid fastställande av in
komstårets beskattningsbara inkomst. I regel är praxis sådan att

SV sammanfaller med SV. I vissa fall, främst till följd av upp

och nedskrivningar på aktier och andelar samt fastigheter~ avviker
dock SV från BV.

l Här avses samtliga skulder exklusive skattekrediter. Beträffande
de senare, se avsnitt 5.3.2.

2 En årsredovisning vilken i öppenhet inte går längre än minimi-
kraven enligt 1944 års aktiebolagslag innehåller enbart bokförda
värden. En annan sak är att för åtskilliga tillgångs- och skuld
slag kommer de olika värdebegreppen att beloppsmässigt sammanfalla.

3 Jämför avsnitt 5.3.4.
4

Här har vi enbart kunnat exemplifiera hur JV förhåller sig till
olika tillgångs- och skuldslag. I Appendix 2 återfinns en detal
jerad redogörelse av hur värdebegreppen förhåller sig till mät
instrumentets olika poster.
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Balansräkningsmallen

Utifrån de tre värdebegreppen JV, SV och SV har en balansräknings
mall utarbetats. Dess innehåll i stort framgår av Tabell 5:1.'
Där har också de värderingsmässiga sambanden mellan kapitalanvänd

ning och kapitalanskaffning angetts.

Tabell 5:1 Balansr~kningsmallenoch sambanden mellan olika värde
begrepp

Kapital
användning

Symbol Värdering Kapital
anskaffning

Symbol Värdering

Omsättnings- OT OTJV
tillgångar

Anläggnings- AT ATJV
tillgångar

Totala till- T T
JV

gångar

Skulder exklu- D DJV
sive skatte-
krediter

Obeskattade OR (T-D)JV-(T-D)SV
reserver

Beskattade BR (T-D)SV-(T-D)BV
reserver

Redovisat eget ER (T-D)BV
kapital

Totalt kapital T TJV

Tabell 5:1 anger att oavsett om företagets totalkapital , T,
avläses som summa kapitalanvändning eller summa kapitalanskaffning
värderas det till justerat värde, JV. De vid balanstidpunkten
existerande reserverna svarar mot skillnaden mellan nettotillgång-

l För en beskrivning av mallen i alla dess detaljer hänvisas till
Appendix 2.

2 För att inte tynga den löpande framställningen avstår Vl som re
gel från att företags- och tidsindicera variablerna. Genomgående
gäller fortsättningsvis att förhållandena avser företag i under
eller alternativt slutet av period j. Tabellens symbol D är lika
med summan av kortfristiga och långfristiga skulder (exklusive
skattekrediter). Jämför Appendix 2 där de förra betecknas KS och
de senare 18.
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arnas,T-D~ justerade värde,JV, och deras bokförda värde, 8V. l Dessa
reserver är av två slag - obeskattade och beskattade.

Obeskattade reserver,OR, utgörs av skillnaden mellan netto
tillgångarnas JV och deras skattemässiga värde,SV. Beskattade re
server,BR, erhålls som skillnaden mellan nettotillgångarnas SV och
deras BV. Redovisat eget kapital,ER~ sammanfaller med nettotill
gångarnas BV.

Enligt grundschemat urskiljs två huvudkategorier av kapital
anskaffning: eget kapital,E, och skulder,S. I termer av balans
räkningsmallen ovan gäller att:

E = (l-t) OR + SR + ER

+ (T-D)sv
(l-t) ((T-D)JV - (T-D)SV) +

(5. l )

s = D+ t OR = DJV + t ((T-D)JV - (T-D)SV)

där t är ett mått på en vägd nominell inkomstskattesats.
Att t måste införas vid mätning av E och S sammanhänger med vår
grundsyn på OR, nämligen att denna till en del utgör skattekredit
(latent skatteskuld) och att denna del därför skall inkluderas i $.2
Storleken av t bestäms dels av de belopp varmed OR historiskt för
ändrats från år till år, dels av den nominella inkomstskattesats, t,

som då gällt för respektive år. Skattekreditproblematiken och den
därmed förbundna frågan om periodens skattekostnad låter sig inte
enbart belysas utifrån den skisserade balansräkningsmallen. Vi
skall därför göra en utvikning för att ge en samlad bild av frågan.
Låt oss emellertid först återvända till uttrycken (5.1) och (5.2).

Att beskattade reserver i sin helhet är eget kapital beror på att

l
I sammanhanget skall också markeras att enligt mätmetod l är
"reserver" till följd av värdestegring på oförbrukade eller ej
avyttrade tillgångar en definitionsmässig omöjlighet. Med reserv
kan således bara förstås den undervärdering (övervärdering) av
nettotillgångarna, som följer av att deras JV överstiger (under
stiger) deras BV.

2
Vissa författare, t ex Bröms (1974), Bröms & Rundfelt (1974, s 106)
och Åkerblom (1975), hävdar uppfattningen att OR i sin helhet är
att betrakta som E. Ett sådant synsätt kan främst motiveras när
- jämför också Åkerman (1975) samt Johansson (1976) - för växande
och lönsamma företag en upplösning av OR aldrig syns aktuell.
Vid fullföljandet av det deskriptiva syftet i senare kapitel skall
vi punktvis även pröva detta alternativa synsätt.
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dessa uppstår som följd av skattemässigt ej avdragsgilla boksluts

dispositioner. Hade dessa dispositioner underlåtits skulle i stäl
let redovisat eget kapital ,ER, ha ökat med ett motsvarande belopp.

Sammanfattningsvis karaktäriseras därmed balansräkningsmallen av

följande uppbyggnad:

l. Totalkapitalet värderas till JV.

2. Skulder exklusive skattekredit värderas till JV. Skatte

krediter erhålls som skillnaden mellan nettotillgångarnas

JV och SV multiplicerad med en vägd sammanslagen imkomst
skattesats,t.

3. Eget kapital utgörs av skillnaden mellan total kapitalets

värdering enligt l. och skuldernas (inklusive skattekredi

ternas) värdering enligt 2.

Exkurs - skattekrediter och skattekostnad

Den omständigheten att nettotillgångarna vid fastställande av den

beskattningsbara inkomsten åsätts ett värde SV som är lägre än JV

medför att företagets skatteutbetalningar skjuts på framtiden. Om

lagstiftaren inte möjliggjort ett bildande av skattekrediter skulle

SV alltid sammanfalla med JV. När nu det omvända är fallet uppstår

OR successivt över tiden. Detta som en följd av de skattemässigt

avdragsgilla bokslutsdispositioner som årsvis genomförs. De vid

en viss tidpunkt existerande skattekrediterna motsvarar skillnaden

mellan å ena sidan det nominella värdet hos de ackumulerade skatte

betalningar, som skulle verkställts om vid varje förflutet bokslut

nettotillgångarna hade åsatts ett värde SV lika med JV,och å andra

sidan den ackumulerade summan av över åren bokförda skattekostnader.
Storleken av den skattebetalning som för ett visst företag~ i,
och ett visst år,j, skjuts på framtiden uppgår till t .. ~OR ..

l J l J ,
där t ij är den nominella inkomstskattesatsen och där fj ORij är

förändringen i obeskattade reserver (summa avdragsgilla boksluts

dispositioner). Storleken av t i uttrycken (5.1) och (5.2)

för ett givet år j 9 dvs rätteligen t .. , är därför 1ika med
j j lJ

(L t .. 110R .. ) / ( L 110R .. ) där f=l anger första bildningsår för
f=l lJ lJ f=l lJ

OR och där f går från l till j. I vårt fall har vi dock inte kunnat

beakta vilka företagsspecifika värden som egentligen gällt för t;j
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utan nöjt oss med årsspecifika värden. l Låt därför t fortsättnings

vis beteckna den för samtliga företag visst år gällande inkomstskat

tesatsen. 2 I sin tur består t aven sammansatt statlig och kom

munal inkomstskattesats. Om vi låter t j och t~ beteckna statlig

respektive kommunal inkomstskattesats medför en avdragsgill bok
slutsdisposition av storleken f:, OR att den redovisade skattekostna

den för år j reduceras med (t~ ~ t~) f:, OR. A andra sidan kommer år
J J

j+l det härigenom reducerade kommunalskatteavdraget att medföra en

ökning av redovisad skattekostnad med tj+l · t~ /I, OR. 3 Nettoeffek

ten över de två åren av !J, OR för år j skulle således bl i en skatte

kredi tökni ng med ((t~ + t~) - t~+l · t~) f:, OR. 4 Av praktiska skäl
J J J J

har vi hänfört hela denna effekt till år j, dvs t har satts lika

med (tj + t ~ - t j +1 · t ~) . 5 I Tabe11 5: 2 redovi sas de års speci f i ka

värden på t som utnyttjats.

Tabell 5:2. Ärsvisa värden på de nominella inkomstskattesatser t ,
som utnyttjas. t fastställd som (t~ + t~ - t~ l · t~)

J J J+ J
Under studieperioden har t~ uppg~tt till 0,40. För
respektive beskattningsår Jhar t. fastställts som ett
aritmetiskt medelvärde av riketsJkommunala utdebitering
per skattekrona.

Är 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962-

t 0~54 0~53 0,53 0,52 0,52 0,51 0,51 0,50 0~50 0,49 0~48

(0,48)(0,48)(0,48)

l Eftersom f:, OR varierar mellan företag och över tiden gäller dock
fortfarande att t är såväl företags- som årsspecifikt.

2 Som nämnts avstår vi i möjligaste mån från indicering.

3 Det förda resonemanget förutsätter att även sedan f:, OR beaktats
föreligger beskattningsbara inkomster för år j och för år j+l.

4 För en mer precis diskussion av hithörande spörsmål se Johansson
(1961).

5 Även om detta förfarande vid stora vinstförändringar mellan åren
kan ha en viss snedvridande inverkan på mätningen av skattekredi
ternas storlek bör faran härför inte överdrivas. Speciellt som
de kommande analyserna ofta bygger på flerårsgenomsnitt av års
visa värden.
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Vad avdragsgilla (skattepliktiga) bokslutsdispositioner och
obeskattade reserver beträffar har vi för åren 1962-1965 åsatt t,
och därmed t, ett och samma värde, nämligen 0,48. Skälet är att vi

önskat jämförbarhet mellan de företag som studeras fr o ffi utgången

av 1962 respektive fr o m utgången av 1965. Eftersom vi för den

senare kategorin saknat information om hur obeskattade reserver ut

vecklats mellan 1962 och 1965 kräver jämförbarhetshänsyn att vi för

denna tidsperiod använder samma skattesats. Inte heller har vi

haft någon möjlighet att avgöra hur obeskattade reserver utvecklats

1962 och tidigare och vilken vägd skattesats, t, som egentligen va

rit att hänföra till OR vid 1962 års ingång. Aren 1950-1957 låg t
på cirka 0,47, 1958-1959 på cirka 0,48, 1960-1963 på cirka 0,49

samt 1964-1965 på cirka 0,50. Mot denna bakgrund har 0,48 ansetts
utgöra en skattesats lämplig att använda t o ffi 1965. Att i tabel

len ändå årsspecifika värden för 1965, 1964 och 1963 angetts sam

manhänger med att vid precisering av vissa ej ordinära intäkter och

kostnader efter skatt finns ett behov av att utnyttja de för dessa
år angivna nominella skattesatserna. Jämför avsnitt 5.4 och Tabell

5:6 o

Med skattekredit förstår vi således den skattebetalning,
som uppskjuts till följd av skattemässigt avdragsgilla bokslutsdis

positioner. Med den historiskt inriktade analys, som kännetecknar

föreliggande studie, och med vår grundsyn på företaget som en "going

concern~ ter det sig naturligt att tidpunkten för uppkomst av OR får

avgöra skattekreditens storlek. l På resultaträkningssidan är kon

sekvensen av det nu förda resonemanget att skattekostnaden för året

blir lika med summan av bokförd skattekostnad~SR, och periodens
skattekreditökn-ing, dvs (SR + tllOR).2 Därmed erhålls inbördes

konsistenta resultat- och kapitalmått. 3 Vid en framtida reserv

upplösning och vid en stigande t kommer - givet att den beskatt
ningsbara inkomsten därefter minst uppgår till reservupplösningen -

l Jämför Johansson (1976).
2 Definitionen kan sägas bygga på ett marginalresonemang. Om skat-

telagstiftaren inte accepterat reservökningar som avdragsgilla
skulle 6 OR vara ett vid beskattningen tillkommande belopp varvid
SR skulle ökats med ett belopp t~OR.

3 Vid det alternativa synsättet att skattekredit i sin helhet är
eget kapital följer av det inbördes konsistenskravet att enbart SR
kan betraktas som periodens skattekostnad. Jämför Johansson (1976).
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den därmed föranledda skattebetalningen att överstiga storleken av
den skattebetalning som uppsköts när motsvarande reserv bildades.

Detta förhållande är fullt logiskt och i linje med en tillämpning
av realisationsprincipen. Tekniskt behandlas reservupplösningen
(den skattepliktiga bokslutsdispositionen) analogt med reservök
ningen. De existerande skattekrediterna reduceras med (amorteras
med) ett belopp t ~OR9 där t är upplösningsårets inkomstskattesats
och !:l OR är reservupp lösn ingen. l

I grundschemat har den justerade skattesatse~ s, omtalats.
Mot bakgrund av ovanstående är denna lika med (SR + t !:l OR) satt i
relation till Resultat före bokslutsdispositioner och skatt. 2 I

sammanhanget skall konstateras att SR inte bara är en följd av höj

den på nominell skattesats och storleken av Resultat före skatt.

SR beror också på i vilken mån periodens intäkter och kostnader är
skattepliktiga respektive avdragsgilla. Därtill kommer att SR kan

ha påverkats av avdragsmöjligheter såsom investeringsavdrag, anell
avdrag etc vilka ligger utanför resultaträkningens ram. Eftersom

beskrivna förhållanden varierar över tiden och mellan företag kommer

s dels att skilja sig från t, dels att vara både års- och företags
specifik.

5.3.3 Resultaträkningsmallen

Av Tabell 5:3 framgår de huvudsakliga dragen i resultaträknings

mallen. 3

Resultaträkningsmallen följer till stora delar den modell

som utarbetats av Näringslivets Börskommitt§. Dess uppbyggnad ka

raktäriseras av att olika resultatbegrepp via tilläggs- och avdrags
poster successivt kan utläsas.

l Under vissa förutsättningar kommer skattekrediten ej att återbe
talas. Om reservupplösningen sker under förlustår och reducerar
en förlust, vilken annars ej kunnat göras avdragsgill"är så fallet.
Observera dock att normalt medför en reservupplösning under för
lustår att framtida avdragsgilla förlustavdrag förloras.

2 Jämför också avsnitt 5.3.3.
3 För en beskrivning av mallen i alla dess detaljer hänvisas till

Appendix 2.
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Tabell 5:3. Resultaträkningsmallen

Rl

RK l

RR l

RK 2

RR 2

Fl

FK A+B

FK C+D

RR 3

EO l

EO 2+3

EO 4

EO 5

RR 4

BO

BB

RR 5

SR

RR 6

Rörelsens intäkter~

Tillverknings-, försäljnings- och administrationskostnader*

Rörelseresultat före avskrivningar

Avskrivningar enligt plan

Rörelseresultat efter avskrivningar

Finansiella intäkter

Räntekostnader, bokförda

Räntekostnader, beräknade

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

Justerade realisationsvinster och -förluster

Vissa ej ordinära intäkter och kostnader

Koncernbidrag

Driftsbidrag

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

Avdragsgilla bokslutsdispositioner

Ej avdragsgilla bokslutsdispositioner

Resultat före skatt

Redovisad skattekostnad

Nettoresultat

x I förekommande fall justerade för beräknade räntekostnader.
Jämför post FK C+D.

RR 4 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt är 
bortsett från periodens skattekostnad - ett resultatmått påverkat
av samtliga de intäkter och kostnader vilka inte har karaktären av
bokslutsdispositioner. l Givet existerande redovisningspraxis skall
RR 4 fånga skillnaden mellan periodens lIegentligall intäkter och

l I denna studie sätter vi med andra ord likhetstecken mellan be
greppet bokslutsdisposition och begreppet reservförändring. Jäm
för exempelvis posten EO 4 Koncernbidrag vilken när den har karak
tären av resultatreglerande åtgärd kan uppfattas som bokslutsdis
position. Enligt vår terminologi klassificeras den emellertid som
en ej ordinär post.



90

"egentliga" kostnader. Dessutom påverkas RR 4 av vissa lI ej or-
dinärall poster, dvs EO vilka inte behöver ha någon direkt an-

knytning till den gångna perioden. Kostnaderna, dvs utgiftsperio
diseringen beror därvid av de värden som åsätts ännu oförbrukade

tillgångar och skulder.

Resultaträkningsmallen utnyttjar helt naturligt samma vär
debegrepp som balansräkningen. I stället för att spegla JV, SV

och SV vid en viss tidpunkt anger den periodens förändringar i och

förändrade skillnader mellan dessa värdebegrepp. Tanken med RR 4
är att det inte får påverkas av andra kostnader (och intäkter) än

dem som erhålls då värdering av tillgångar och skulder sker till
JV. Så ger t ex RK 2 Avskrivningar enligt plan uttryck för perio

dens värdeminskning på anläggningstillgångar där dessa värderas

till JV. Likaså svarar EO 1 Justerade realisationsvinster och -för

luster mot skillnaden mellan försäljningspris och JV hos under pe

rioden avyttrade och utrangerade anläggningstillgångar.

BO Avdragsgilla bokslutsdispositioner medför förändringar
i OR. Exempel på BO är skillnaden mellan skattemässiga avskriv

ningar (vid beskattningen åtnjutna värdeminskningsavdrag) och av
skrivningar enligt plan, skillnaden mellan JV och SV på under året

avyttrade tillgångar l , förändringar i lagerreserv förutsatt att
dessa ej går längre än vad skattelagstiftningen tillåter samt av

sättningar till investeringsfond. Mer generellt kan vi teckna att

BO = fj OR = fj JVT-O - fj SVT_O

dvs BO är lika med skillnaden mellan periodens förändring i netto
tillgångarnas JV och SV.

BB Ej avdragsgilla bokslutsdispositioner medför förändring

ar i BR. Exempel på BB är aktienedskrivningar i konsoliderings

syfte, skillnaden mellan bokföringsmässiga och skattemässiga av-

l Om JV är större än SV sker en upplösning av OR med ett belopp
lika med denna skillnad.

2 Här bortses från fusion o d i vilket fall den fortlevande före
tagsenheten kan överta reserver från den upphörande enheten.
Detta innebär då en ökning av reserven vilken inte kommer till
uttryck i resultaträkningen.
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skrivningar och skillnaden mellan SV och BV på under året avyttrade

tillgångar. l Generellt kan vi teckna att

BB =6 BR =to SVr-D - to BVT_O
dvs BB är lika med skillnaden mellan periodens förändringar i net

totillgångarnas SV och BV.
Sammanfattningsvis karaktäriseras resultaträkningsmallens

uppbyggnad av att resultat före bokslutsdispositioner men efter re

dovisad skattekostnad, dvs (RR 4 - SR) anger den under perioden sam

lade förändrin~en i (OR + BR + ER). Detta förutsatt att ER inte
förändrats via insättning eller uttag av kapital. Närmare bestämt

gäll er då att BO = to OR, BB =to BR samt RR 6 Nettoresul tat =~ ER~

5.3.4 Avskrivningar och beräknade räntekostnader

Vad gäller den resultat- och kapitalmätning som följer vid en till

lämpning av ovan beskrivet mätinstrument är det frarl1förallt två av
våra antaganden som kan förväntas vara av betydelse för erhållna
mätresultat. Antagandena avser dels valet av periodiseringsförfa

rande för investeringar i materiella anläggningstillgångar, dels

valet av räntesatser för de implicita räntekostnader på handelskre

diter och pensionsskulder som normalt ej redovisas i resultaträk
ningen utan inkluderas i periodens tillverknings-, försäljnings

och administrationskostnader. Vi skall här redovisa de gjorda an

tagandena. De närmare motiveringarna återfinns i Appendix 2.

Vad avskrivningsförfarandet för maskiner och inventarier
beträffar har vi stannat för ansatsen att välja schabloner för be

stämning av avskrivningsmetod, avskrivningstid samt totalbelopp att

fördela över avskrivningstiden. Med utgångspunkt från existerande

avskrivningsteori har schablonen för avskrivningsmetod fastställts

l Om SV är större (mindre) än BV kommer denna skillnad att ge en
upplösning (ökning) av BR.

2
Se fotnot 2 föregående sida.

3 Avsteg från kongruensprincipen har ej tillåtits, dvs intäkter och
kostnader vilka av företagen förts mot balanserade vinstmedel har
av oss lagts in under tillämplig rubrik i resultaträkningen.
RR 6 Nettoresultat, den i balansräkningen redovisade årsvinsten och
balanserade vinstmedel har i motsvarande mån justerats härför.
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så att den bygger på linjära avskrivningar under tre fjärdedelar

av tillgångarnas ekonomiska livslängd. l Schablonen för bestämning av

maskiner och inventariers ekonomiska livslängd och därmed avskrivnings
tiden har hämtats från USA:s skattelagstiftnin~. Enligt dessa normer,
det s k Asset Depreciation Ranges System (ADR), har ekonomiska
livslängder specificerats för maskiner allt efter i vilken typ av pro
duktion (näringsgren) maskinerna utnyttjas. Även om dessa normer inte

utan vidare låter sig överflyttas till svenska förhållanden är dessa
enligt vår bedömning det underlag vilket bäst kan tjäna som utgångs
punkt för en schablonmässig bestämning av avskrivningstider. ADR
anger en Asset Guideline Period (standardvärde) som svarar mot be-
dömd ekonomisk livslängd.

Vi har bearbetat de standardvärden som angivits gälla för
olika narlngar. För att erhålla avskrivningstiderna inom olika
näringar har standardvärdena därefter multiplicerats med tre fjär
dedelar och sedan avrundats till hela antal år. I Tabell 5:4 an
ges de förväntade ekonomiska livslängder och avskrivningstider som
på denna grund preciserats för företag i respektive bransch. 3

Näringsindelningen enligt ADR överensstämmer inte på alla punkter
med den av oss tillämpade enligt SNI. 4 Beträffande näringsområdp-n

l Som framgår av Appendix 2 utgör linjär avskrivning under en kor-
tare tid än den ekonomiska livslängden en approximation till ett
degressivt avskrivningsförfarande under hela den ekonomiska livs
längden. Tre fjärdedelar representerar i sig ett godtyckligt val
bland möjliga approximationer. Beträffande möjliga schabloner,
jämför Liljebladh (1952), Ranner (1952), Johansson (1961) och
Renck (1967). Huruvida tre fjärdedelar är en god approximation
eller ej beror bl a på anläggningens livslängd, på hur dess
driftunderlägsenhet utvecklas och på kalkylräntans höjd.

2 Se Commerce Clearing Rouse (1974, s 414-421).

3 Observera att bestämningen av företagets"branschtillhörighet
grundas på att 1972 års förädlingsvärde till 60 procent är att hän
föra till viss näringsgrupp. De enligt ADR utarbetade normerna
skall naturligtvis tillämpas för varje inom företaget förekomman
de tillgångsslag och därmed förknippad tillverkning. Bilar, trak
torer och andra transportmedel är exempel på maskiner vars stan
dardvärden enligt ADR inte påverkas av i vilken tillverkning de
utnyttjas. Exaktheten hos vår översättning av amerikanska för
hållanden till svenska påverkas givetvis av dessa omständigheter.

4
Beträffande företagens indelning enligt SNI, se vidare Kapitel 6,
avsnitt 6.1.
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Tabell 5:4. Schabloner för best~ning av maskiner och inventariers
ekonomiska livslångd (l; och avskrivningstid (2) (a.ntal
år). Under (3) anges det intervall av år inom viThet av
skrivningstiden högst sannolikt ligger.

SNI Näringsområde/Näringsgrupp

20000 Grl:vor

31150 Olje- och fettindustri

31160 Kvarnindustri

31180 Sockerindustri

31400 Tobaksindustri

31000 Livsmedel, övrig

32110 Garn- och vävnadsindustri m ffi

32130 Trikåvaruindustri

32100 Textilindustri, övrig

32200 Beklädnadsindustri

32000 Textil, övrig

33000 Trävaru

34111 Massaindustri

34200 Grafisk industri, förlag

34000 Massa och papper, övrig

35500 Gummivaruindustri

35000 Kemisk, övrig

36200 Glas- och glasvaruindustri

36920 Cement- och kalkindustri

36000 Jord och sten, övrig

37100 Järn-, stål- och ferrolegeringsverk

37200 Icke järnmetallverk

37000 Järn och stål, övrig

38250 Data- och kontorsmaskinindustri

38320 Teleproduktindustri

38450 Flygplansindustri m m

38000 Verkstad, övrig

39000 Annan tillverkning

10

18

17

18

15

12

12

9

14

9

Il

10

16

Il

12

14

Il

14

20

15

18

14

16

8

8

8

12

12

8

14

13

14

11

9

9

7

Il

7

8

8

12

8

9

Il

8

11

15

11

14

11

12

6

6

6

9

9

6-9

11-16

10-15

11-16

9-14

7-11

7-11

5-8

8-13

5-8

7-10

6-9

11-14

7-10

7-11

8-13

7-10

8-13

12-18

9-14

11-16

8-13

11-14

5-7

5-7

5-7

7-11

7-11
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(tvåsiffernivå) har dock identitet kunnat fastställas. Principen

har varit att de näringsgrupper enligt SNI (tresiffernivå eller
lägre) som inte överensstämt med ADR:s indelning har sammanförts
till en restpost inom respektive näringsområdeo Restposten har

sedan tilldelats det aritmetiska medelvärdet av de standardvärden
inom näringsområdet vilka inte kunnat fördelas på näringsgrupper.

I Tabell 5:4 har också angetts de intervall där de med hänsyn till

den ekonomiska livslängden bestämda avskrivningstiderna högst san
nolikt står att finna. Intervallgränserna svarar mot tre fjärde
delar av standardvärdena när dessa tillåts variera med ~ 20 procent.

Som schablon för val av totalbelopp att fördela över av
skrivningsperiodens längd har vi stannat för årliga nettoinveste

ringar i maskiner och inventarier, dvs anskaffningsvärdet för under

året inköpta minus försäljningsvärdet för under året avyttrade till
gångar. En konsekvens av detta förfarande är att justerade realisa

tionsvinster/-förluster på avyttrade maskiner och inventarier satts
lika med noll. Samtidigt har de vid beskattningen åtnjutna värde

minskningsavdragen förutsatts överensstämma med bokföringsmässiga
avskrivningar exklusive avskrivningar mot investeringsfond.'

För byggnader har vi valt schablonen att avskrivningar en
ligt plan överensstämmer med bokföringsmässiga avskrivningar (ex

klusive eventuella avskrivningar mot investeringsfond) plus en år
lig andel av eventuellt förekommande investeringsfondsutnyttjande
mot byggnader. 2 Erhållna värdeminskningsavdrag på byggnader har

förutsatts överensstämma med bokföringsmässiga avskrivningar ex
klusive avskrivningar mot investeringsfond.

l Presumtionen är den att avdrag för värdeminskning följer reglerna
för räkenskapsenlig avskrivning enligt 29 § kommunalskattelagen,
i vilket fall bokföringsmässiga och skattemässiga avskrivningar
skall överensstämma. Endast i undantagsfall torde företagen till
lämpa annat än räkenskapsenlig avskrivning.

2
Utnyttjandebeloppet periodiseras därvid med linjära avskrivningar
under 25 år vad avser näringsgrupperna 34111 Massaindustri,
3420 Grafisk industri samt 35000 ~emisk industri. För övriga grup
per har periodiseringstiden satts till 20 år.
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Tanken bakom införandet av beräknade räntekostnader i resul
taträkningsschemat, jämför posterna FK C och FK D i Tabell 5:3 är
att företagens tillverknings-, försäljnings- och administrations
kostnader implicit innehåller vissa räntekostnader' vilka måste

särskiljas för att inte RT och RS skall underskattas. RE påverkas
givetvis inte av om ett sådant särskiljande görs eller ej. De be

räknade räntekostnaderna är av två slag, dels sådana avseende han
delskrediter, dels sådana avseende pensionsskulder.

Motivet bakom de förra är att i det pris leverantören be
tingar sig för sålda varor ingår ett förräntningsanspråk på den
kredit som ställs till kundens förfogande. Även om detta ej ut

tryckligen framgår av fakturerade belopp måste prissättningen in
direkt beakta att varuförsäljningen också är förknippad med de kre

diter som kunden erhåller. För att finna en schablon vilken beaktar
dessa räntekostnader har vi sökt vår utgångspunkt i systemet med
nettodebitering och dröjsmålsränta. Mot bakgrund av att den valda
räntesatsen skall avse totalt utestående kreditvolym har vi för den
tid studien avser bedömt gällande diskonto plus tre procentenheter
utgöra ett "normalt" förräntningsanspråk på handelskrediter. 2

Beträffande företag med pensionering i egen regi enligt
kontometoden inkluderar årets pensionskostnad normalt en dold rän
tekostnad. 3 Detta till följd av att vid beräkning av pensionsför
pliktelsernas nuvärde en viss kapitaliseringsfaktor använts. Den
faktiska pensionsskuldens årliga förändring beror till en del på
att tidsperioden innan dess pensioner utbetalas förkortas med ett
år. Nuvärdet av ej utbetalda pensioner ökar årligen med storleken

på kapitaliseringsfaktorn, dvs tillämpad kalkylränta fungerar som

l Jämför Lindsay & Sametz (1963) samt Stigler (1963, s 125) vilka
uppmärksammat detta förhållande.

2
För övrigt den dröjsmålsränta som mot undersökningsperiodens slut
tillämpades av statliga verk, se Bergenheim & Melander (1971,
s 9). Jämför också SOU 1974:28 där diskonto plus fyra procent
enheter anges.

3 Under senare år har förekommit att vissa företag inkluderat denna
räntekostnad som en finansiell kostnad i den officiella resultat
räkningen. Under den av oss studerade tidsperioden och i de av
oss utnyttjade datasamlingarna har ett sådant förfarande dock
inte påträffats. Jämför i detta sammanhang också Löfgren (1971)
och Jönsson Lundmark (1976).
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en upplupen ränta vilken årligen ökar faktisk pensionsskuld. De
försäkringstekniska grunder som under studieperioden gällt för be
räkning av pensionsskuldens kapitalvärde bygger på en räntefaktor
om 3,5 procent. Atminstone vid beräkning av åtaganden enligt ITP

planen (PRI-pensioner), dvs den dominerande allmänna pensionsplanen,
har emellertid ränt~faktorns storlek bestämts som 3,5 procent plus
en årlig överränta vars syfte bl a varit att kompensera för den
fortlöpande penningvärdeförsämringen.'

Av Tabell 5:5 framgår vilka årsvisa räntesatser som till
lämpats för respektive skuldslag. Vad räntesatsen för handelskre
diter beträffar har denna preciserats utifrån ett vägt medelvärde

av det under respektive kalenderår rådande diskontot. 2 Räntesatsen
för faktisk pensionsskuld utgörs av grundräntan 3,5 procent plus
den för respektive år brukade överräntan. För ett konstaterande av
resultaträkningsposterna FK C och FK D har sedan räntesatserna multi
plicerats med respektive skuldslags genomsnittliga storlek under

året.

Tabell 5:5. Tillämpade procentsatser för beräknade räntekostnader

Ar 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963

Handelskrediter 8,0 9,0 10.6 9,3 8,4 8,2 8,8 8,4 7,5 6,8

Pensionsskuldx 5,1 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,8 4,7 4,7 4,6

~

Källa: Försäkringsaktiebolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt (in-
ternt material).

Tidigare har omnämnts att ett moment inom det rnätmetodologis
ka syftets ram rör mätresultatens känslighet för de antaganden som
av datainsamlingsskäl måste göras. Som framgår av Kapitel 8 är det

l
Överräntans storlek bestäms av Försäkringsaktiebolaget Pensions-
garanti, ömsesidigt.

2
Om företag överskrider kredittiden och samtidigt betalar dröjs-
målsränta uppkommer till en del dubbelräkning av räntorna på
handelskrediter. Eventuell förekomst av sådan dubbelräkning har
vi ej haft möjlighet att justera för.
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effekten av avskrivningsschablonen för maskiner och inventarier1

och effekten av beräknade räntekostnader som skall testas.

5.4 GRUNDSCHEMATS ENPERIODSVERSION I TERMER AV MÄTINSTRUMENTET

Hur mätinstrumentets poster förhåller sig till grundschemats vari

abler framgår av Tabell 5:6 vilken skall jämföras med Tabell 5:1
och 5:2. I Tabell 5:6 har endast resultat- och kapitalmåtten an
getts. Hur dessa förhåller sig till beskrivningsschemats variab
ler har tidigare redovisats i Figur 2:1 i Kapitel 2 och Figur
4:1 i Kapitel 4. Till Tabell 5:6 skall följande kommentarer
fogas:

lo Att O definierats som inkluderande Fl Finansiel,la intäkter
motiveras av att T omfattar samtliga tillgångar. Om O'
skall vara ett mått på den omsättningstillväxt som är för
bunden med viss tillgångstillväxt måste måttet även in
kludera intäkter som härrör från finansiella tillgångar.

2. v~, resultatmåttet för beräkning av R~, har definierats
som opåverkat av ED 4 och ED 5 erhållna (lämnade) bidrag,
men påverkat av samtliga övriga ej ordinära poster. Dessa
bidrag är i normalfallet skattepliktiga (avdragsgilla) var
för enbart en andel (l-t) av dessa avdragits (tillagts) RR 4.
Beträffande EO 4 Koncernbidrag har förutsatts att dessa
svarar mot öppet lämnade bidrag enligt kommunalskattelagens

43 § 3 mom. I posten EO 5 Driftsbidrag inkluderas huvud
sakligen statsbidrag vilka används för att bestrida på en

gång avdragsgilla kostnader. I dylika fall utgör bidragen
skattepliktig intäkt. 2 Exempel på dessa är utbildningsstöd,

sysselsättningsstöd, fraktbidrag, forskningsbidrag, fly tt

ningsersättning och miljövårdsbidrag för annat än investe-

l utnyttjad schablon för byggnader kommer inte att prövas, bl a
mot bakgrund av de i nämnda kapitel erhållna undersökningsresul
taten för maskiner och inventarier har detta bedömts som överflö
digt.

2 Jämför SFS 1973:1098. Under vår undersökningsperiod var måhända
rättsläget något oklart såtillvida att Riksskatteverket inte
utfärdat anvisningar rörande den skattemässiga behandlingen av
dylika bidrag.
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Tabell 5:6. Grundschemats variabler i termer av mätinstrumentets
l 2poster.

Resultat- och kapitalmått
mm

Symbol Mätinstrumentets
poster

~ -----.. RR 4 - t BO - SR -
- (l-t) (EO 4 + EO 5)

Omsättning

Totalt kapital

Eget kapital

Skulder

Resultat för beräkning
av RE"~

Utdelning

Nyemission

O

T

E

s

u

N

----..~ Rl + Fl

-----.8' OT + AT

-----.., t OR + BR + ER

----... D + (l-t) OR

---------.~ Under perioden lämnad
utdelning till aktie
ägarna

--------~. Under perioden vidtagen
kontant- och apportemis
sion inklusive överkurs

Rörelsefrämmande förändring RF
i eget kapital

Justerad skattesats s

Resultat för beräkning av RE VE

Resultat för beräkning av R
T

VT

Räntekostnader för beräkning Vs
av ~~

.. (l-t) ( fj OR-BO) + fj BR -
- BB + (l-t)(EO 4 + EO 5)

~ t(BO + SR - EO 4 - EO 5)/
/(RR 4 - EO 4 - EO 5)

0$ RR 4 - EO 4 - EO 5

• RR ~ - EO 4 - EO 5 + FK

-------... FK

ringar i anläggningstillgångar. 3 Ju längre tidsperspektiv

man beaktar desto mindre meningsfullt ter sig begreppet ej

l Variabeldefinitionerna förutsätter att information om såväl pe
riod j som period j -l inhämtas. Exempel: T"'. .är lika med
(T.-T~l )/T~l. Detta förhållande har f5ruisatts känt och ej av
bildais i t~oellen.

2 I tabellen har förutsatts att BO och BB är resultatreducerande
samt att EO 4 och EO 5 är resultathöjande. Om för någon post
situationen är den omvända anpassas definitionerna härtill.

3 Statsbidrag till lagerökning enligt SFS 1971:1249 hade ej börjat
utgå före 1972 års utgång.
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ordinära intäkter och kostnader. På lång sikt är också

dylika poster en ordinär del av rörelsen. Det är mot denna
bakgrund som vi låtit övriga ED-poster påverka resultat
måtten. Bidragen anser vi dock oavsett anlagt tidsperspek

tiv vara av rörelsefrämmande art i meningen att om dessa

tillåts påverka resultatmåtten speglar de något annat än
den drivna rörelsens lönsamhet.

3. RF, den rörelsefrämmande tillväxten i eget kapital, inklu
derar dels de ovan påtalade bidragen vilka ej ansetts skola
påverka resultatmätningen, dels sådana förändringar i OR
och BR som inte har sitt ursprung i bokslutsdispositioner.
Framförallt när studerat företag övertagit tillgångar och

skulder från arrende- och kommissionärsföretag uppstår dy
lika differenser. överföring av investeringsfond mellan
koncernföretag är ett annat exempel.

4. Beträffande den justerade skattesatsen, s, har från den i
avsnitt 5.3.2 angivna skattekostnaden (t BO + SR), posten
t (ED 4 + EO 5) fråndragits. l Detta beror på nämnda be
handling av erhållna (lämnade) bidrag. Eftersom dessa
sagts vara av rörelsefrämmande natur har också dess skatte
ökande (minskande) effekt måst exkluderas från definitionen
av skattekostnad.

5. VE,resultatmåttet för beräkning av RE,har definierats ana
logt med V~ men avser förhållanden före avdrag för perio

dens skattekostnad.

6. Vr,resultatmåttet för beräkning av Rr,utgörs av VE med
tillägg för FK Räntekostnader. Därmed har Vr gjorts

räknetekniskt oberoende av kapital strukturen.

En redogörelse för hur beskrivningsschemats övriga variab
ler definierats återfinns i Appendix 2, avsnitt 2.4.

l
I avsnitt 5.3.2 (exkurs) angavs att skattekostnaden utgjorde
(t6 ~R + SR). Bortsett från posterna EO 4 och EO 5 gäller detta
endast förutsatt att 6 OR = BO. så är i regel fallet men som på
pekats under punkt 3 kan undantag förekomma.
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URVAL, DATAINSAMLING OCH
DATABEARBETNING

6.1.1 Sammanfattande redogörelse för antalet utvalda företag

Studiens ambitionsnivå är att göra en totalundersökning av svenska
industriföretag med ett totalt kapital överstigande 20 miljoner kronor
(1970 års prisnivå). Motiven för en totalundersökning var följande:

Konstruktionen av studiens databank tilldelades ett egenvärde.

Den skulle möjliggöra fortsatta studier för olika företags
grupper. Detta motiv skulle kunna betraktas som tillräckligt
för den valda totalundersökningen.'

Beskrivning skulle kunna göras för olika branscher och stor
leksgrupper samt för företag med olika ägarförhållanden. Ett
slumpurval stratifierat efter dessa indelningsgrunder skulle
sannolikt ej ha medfört en väsentlig reduktion av antalet
studerade företag. Även andra grupper - vilka ej i förväg
kunde förutses - skulle dessutom kunna studeras (jämför av
snitt 1.2).

Motivet för att göra ett slumpmässigt urval skulle främst vara
att begränsa arbetet med insamling och bearbetning av data.

l lODatabanken uppdateras därför fortlöpande samarbete med 8CB.
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Omfattningen av detta arbete förväntades emellertid variera

väsentligt mellan företag. Företag med räkenskapstekniskt
komplicerad utveckling - exempelvis på grund av fusioner 
skulle sålunda erfordra väsentligt större arbetsinsats än
andra företag - särskilt om ett samarbete med företaget för
att insamla data var svårt att etablera. För att i betydande
grad reducera arbetet med datainsamling mm skulle därför

helst hänsyn till nämnda faktorer tagas. Detta var själv
fallet ej möjligt att avgöra ex ante.

Mot bakgrund av ovanstående kan antalet utvalda företag
sammanfattningsvis preciseras med hjälp av tabell 6:1.

Tabell 6:1. Antal studerade företag med olika analysperioder

Summa Därav företag som
före-

kunnat studeras ej kunnat studeras
tag

för 1966-1972 för 1966-1972
eller längre

Preliminärt urval 597
Avgår p g a koncern- · /. 12
analys

Huvudurval 585 444 141

Bortfall:

- brist på data ·/. 3 3 O

- extrem utveckling ·/. 14 6 8

- fusion ·/. 8 4 4

Slutgiltigt urval 560~ 431 129

~ För att studier i annat sammanhang skall kunna göras för företag
med fler än 200 anställda (gränsen vald med hänsyn till den indel
ningsgrund som utnyttjas av 8CB i dess finansstatistik) inkluderar
studiens databank dessutom 105 företag som ej uppfyller studiens
krav på kapitalstorlek. Dessa företag har ett eller flera år under
perioden 1966-1971 haft fler än 200 anställda. Antalet företag har
uppnåtts sedan 110 företag preliminärt utvalts, varefter två företag
exkluderats på grund av brist på grunddata och tre företag exklude
rats på grund av extrem utveckling (jämför Appendix 3).

Eftersom studien syftar till att beskriva långsiktiga utveck

lingsförlopp knyts analysen fr o m Kapitel 7 nästan uteslutande till

företag som kunnat studeras 1966-1972 eller längre. I urvalet inklu

deras emellertid företag som ej kunnat studeras hela denna period
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(på grund av nystartad verksamhet, konkurs, fusion etc).l I tabell 6:1

redovisas därför även hur urvalet fördelas på respektive grupp.

det följande skall utnyttjade urvalskriterier diskuteras och

en redogörelse lämnas för bortfallet. Avslutningsvis visas vilka

andelar av industrins totala kapital, antal anställda m m som studerade
företag svarade för.

6.1.2 Urvalskriterium l: Svenska företag

Med svenska företag förstås i Sverige registrerade aktiebolag. Ut

ländska verksamhetsgrenar som ej drivs under självständig utländsk

bolagsform - exempelvis ett försäljningskontor - inkluderas sålunda,
eftersom det ingår i det i Sverige registrerade bolaget. Utlandsägda,

i Sverige registrerade, bolag ingår likaså.
Ekonomiska föreningar inkluderas ej på grund av de speciella

syften denna företagsform i allmänhet har (jämför mejeriföreningar).

Dessutom skulle analysarbetet väsentligt kompliceras på grund av de

speciella formerna för redovisning av eget kapital och de speciella

skatteregler som gäller för ekonomiska föreningar (jämför avdrags
gill "utdelning", lägre bolagsskattesats).2

Handelsbolag ingår ej eftersom det är svårt att särskilja

företagets vinstredovisning från delägarnas. 2

6.1.3 Urvalskriterium 2: Industriföretag

Med industriföretag förstås sådana företag som enligt Statistiska

Centralbyråns (SCS) finansstatistik klassificerats som industriföre
tag, dvs som i ngår i någon av näri ngarna IIGruvor och mi nera 1brott II

(SNI 2) eller "Tillverkningsindustri" (SNI 3). SCB:s klassificering

l Av de 129 företag som ej kunde studeras hela perioden 1966-1972 moti
verades detta för 23 procent av företagen av att de startade sin verk
samhet efter 1966. 57 procent av företagen kunde ej analyseras t o m
1972 (16 procent på grund av konkurs, 29 procent på grund av fusion
med annat företag eller på grund av övergång till kommissionärs-
eller arrendebolag samt 12 procent av andra skål, exempelvis på
grund av uppdelning av företaget i flera bolag). För resterande 20
procent var huvudorsaken brist på grunddata. I allmänhet avsåg
bristen periodens inledning och rörde uppgift om lagerreserv. Jäm
för Appendix 3.

2 Trettio ekonomiska föreningar och två handelsbolag uppfyllde övriga
urvalskriterier.
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bygger fr o m 1969 på det hierarkiskt uppbyggda SNI-systemet. 1 Den

första indelningen - ensiffernivån - kallas näring. Varje näring
indelas i högst nio näringsområden - tvåsiffernivån - vilka i sin tur
indelas i två eller flera undergrupper. Den lägsta nivån är sexsiffrig.
I föreliggande studie utnyttjas termerna näringsområde och bransch
som synonymer. Dessutom betraktas näringen IIGruvor och mineralbrott"

som en bransch. Före 1969 avgjordes branschtilldelningen utifrån
bruttointäktens fördelning. Fr o m 1969 är kriteriet förädlings
värdets fördelning. Som industriföretag betraktar vi sådana företag,
som enligt SCB:s finansstatistik betecknades som homogena företag på

näringsnivå, dvs företag vars förädlingsvärde (bruttointäkt) till minst
60 procent var att hänföra till näringarna 2 och/eller 3. 2 Motsvarande
teknik utnyttjades sedan för att vidarefördela företagen på lägre ni

våer. Minst 60 procent av förädlingsvärdet (bruttointäkten) skulle
sålunda kunna tillordnas visst näringsområde (bransch) för att före
taget skulle anses tillhöra branschen ifråga. När företagen i rappor
tens fortsättni ng gru pperas efter bransch har i ndel ni ngen gj orts
efter branschtillhörigheten 1972.

6.1.4 Urvalskriterium 3: Juridisk person

Som indirekt framgått av ovanstående avser studien juridiska personer.
Om inga restriktioner på data funnits, skulle koncernen ha valts som
studieobjekt. Emellertid fanns väsentliga datarestriktioner. Före
tagens officiella koncernredovisningar varierade väsentligt i detalj
rikedom och redovisningsprinciper mellan olika företag och inom
samma företag över tiden. I mitten av 1960-talet var det utomordent
ligt få företag som publicerade koncernredovisningar av sådan kvalitet
att de skulle kunna tjäna som en utgångspunkt för datainsamlingen mot
bakgrund av de krav på precision i mätningarna mellan företag och
över tiden som uppställts. 3 Samtidigt fanns ej några andra data-

l SNI = Svensk Näringsgrensindelning.
2 Vissa företag ändrade verksamhetsinriktning under studieperioden så

att de övergick från näring utom urvalet till näring inom urvalet,
eller vice versa. Dessa företag har inkluderats i urvalet. Några
företag klassificerades för ett enstaka år som industriföretag. Des
sa företag uteslöts från urvalet, eftersom deras huvudsakliga in
riktning över studieperioden varit en annan än industriell verksamhet.

3 Jämför Hanner (1964).
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källor utanför företagen som innehöll koncerndata i nämnvärd omfatt

ning. Ett studium av koncernerna skulle därför erfordra att företagen

själva lämnade den information utöver årsredovisningarna som erfordra

des. Bortsett ifrån att många företag skulle sakna redovisningsteknis

ka möjligheter att lämna många av de önskade uppgifterna, skulle detta

datainsamlingsförfarande ställa utomordentligt stora krav på företagen.

Bortfallet skulle bli väsentligt.

Mot bakgrund av datainsamlingssvårigheterna valdes den juridis

ka personen som studieobjekt. Frågan är i vilka fall detta innebär

en avvikelse från det ideala studieobjektet, dvs från det studie

objekt som kan anses fatta självständiga finansiella beslut 

koncernen. Tabell 6:2 kan utnyttjas som underlag för en diskussion

d f o 1av enna raga.

Tabell 6:2. Uppdelning av företagen som studeras samtliga år
1966-1972 efter ägarförhållande och bolagsstatus.
ProcentandeIar. Mb = moderbolag; Db = dotterbolag.

Ägarförhållanden

Fristående bolagX

Mb med Db i urval

Mb endast med Db
utanför urval

Summa Mb och fri
stående

Db med Mb i urval

Db med svenskt Mb
utanför urval

Fåmans
bolag

19

2

3

24

2

Börs
bolag

l

6

4

11

16

Övriga
bolag

16

3

2

21

4

15

Swnma
andel

36

Il

9

56

22

15

Db med utländskt Mb

Summa Db 2

Totalt 26

16

27

7

26

7

44

100

x Dvs bolag utom koncernbindningar.

l Fåmansägda bola~ kallas fåmansbolag. Börsregistrerade bolag kallas
börsbolag.

Tabellens karaktäristik avser förhållandena 1972. Klassificeringen
beträffande svenska dott~rbolag med moderbolag utanför urvalet är
osäker vad gäller fördelningen mellan fåmansbolag, börsbolag och
övriga bolag. Någon karaktäristik av moderenheten har ej genomförts
systematiskt. I tabellen antas därför att samtliga dessa dotterbo
lag ägdes av lI övr iga" moderbolag.
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Som framgår av tabellen utgjorde 36 procent av de företag som studeras

för perioden 1966-1972 fristående bolag. För dessa sammanföll således

koncernbegreppet med begreppet juridisk person. 56 procent var moder

bolag. l 2 Dessa svarade i de flesta fall för merparten av koncernens

verksamhet. 3 Bl a av detta skäl torde det finansiella beslutsfattan
det i dessa kunna betraktas som självständigt. Ett speciellt problem

var förekomsten av arrende- och kommissionärsbolag. Inför datain

samlingen kartlades vilka moderbolag som drev dotterbolag i dylik form.

I dessa fall kompletterades datainsamlingen med finansiella data för

dessa dotterbolag, vilka jämfördes med moderbolagets. Denna granskning

gav ej i något fall anledning att frångå moderbolag som studieobjekt

eller att justera grunddata för detta. Motivet för detta var att även

om nivån på analysvariablernas värden (främst på grund av att kapitalet

underskattades) påverkades så skulle den långsiktiga beskrivningen i

enlighet med grundschemat ej påverkas nämnvärt om justering gjordes
(jämför avsnitt 3.5).

44 procent av bolagen var dotterbolag. För dessa torde graden

av självständighet i det finansiella beslutsfattandet ha varierat. Det

l Bland de företag som betecknats som fristående ingår några för vilka
analysen grundas på koncernen. Jämför nedan.

2
Med moderbolag åsyftas bolag som ägs av fysiska personer, stat och
kommun eller av myndighet. Bolag som äger dotterbolag men som i sin
tur utgör dotterbolag till annat bolag betecknas som dotterbolag.

Beträffande de företag som ej kunde studeras hela perioden 1966-1972
(jämför avsnitt 6.1.1) var merparten - 76 procent - dotterbolag.
För hela det slutgiltiga urvalet (jämför Tabell 6:1) var därför
andelen 51 procent.

3 Inför datainsamlingen gjordes en översiktlig granskning av börsbola
gens årsredovisningar för perioden 1966-1971 för att bl a kartlägga
moderbolagets andel av koncernens totala kapital (enligt respektive
årsredovisning). Dessa andelar kan sammanfattas på följande sätt
(procentuell andel av studerade börsbolag):

Andel fallande på moderbolaget för 1971 Koncern
25-50 % 50-75 % 75-90 % >90% redovisn

saknas

Andel
företag

4 38 28 18 12

I gruppen > 90 procent inkluderas fyra företag (= 8 procent av börs
bolagen) för vilka analysen grundas på koncerndata. Beträffande före
tag som ej lämnade koncernredovisningar torde de ha svarat för den
helt dominerande andelen av koncernens totala kapital. Parentetiskt
utgör storleken av den andel som ej lämnat koncernredovisning för ett
så sent år som 1971 en illustration till nödvändigheten att studera
juridiska personer i stället för koncerner.
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kan här finnas skäl att precisera begreppet självständigt finansiellt

beslutsfattande. Det rymmer tre dimensioner. För det första i vilken
mån tillväxtbeslut (investeringsbeslut) fattas självständigt, dvs

som om bolaget ej ingick i en koncern. Den andra dimensionen är i

vilken mån finansieringsbes]ut träffas självständigt och den tredje
om resultatredovisningen sker självständigt, dvs utan att tekniker

för internprissättning (via varupriser, management fees etc) utnytt
jas för vinstöverföring.

Självständigheten i det finansiella beslutsfattandet torde allt

så variera mellan olika dotterbolag. I åtskilliga divisionaliserade
koncerner torde divisionsbegreppet sammanfalla med den juridiska per

sonen. Detta gäller åtskilliga koncerner där moderbolaget är börs

registrerat. I dessa dotterbolag torde resultatredovisningen vara

självständig liksom tillväxtbesluten - åtminstone vad gäller tillgångs

strukturen. Däremot torde ofta ansvaret för extern kapitalanskaff-
ning ligga hos moderbolaget. I vissa fall torde dock även besluten om

kapitalanskaffning i allmänhet träffas av den juridiska personen.
Självfallet ingår dock i urvalet företag där självständig

heten i det finansiella beslutsfattandet varit begränsat. Att försöka

finna kriterier för att utesluta bolag av detta skäl har bedömts som
ogörligt. Måhända kompenseras emellertid den bristande validiteten vid

studiet av det enskilda företaget av den stora mängden företag. Be

träffande självständigheten i företagens resultatredovisning bör dock

framhållas att några företag med en konstant låg vinst (före koncernbi
drag) ej inkluderas, dvs dotterbolag där det vore uppenbart att intern

prissättning utnyttjats för att kunna redovisa en vinst nära noll

(exempelvis täckande garantiskatten på fastigheter).

Den juridiska personen har alltså valts som studieobjekt.

Tjugo juridiska personer har emellertid uteslutits från urvalet och

ersatts av de åtta koncerner som personerna ingick i. För sex av

dessa (varav två börsbolag) motiveras koncernanalysen av att det
hade varit uppenbart orimligt att analysera de juridiska personerna.

För återstående två företag (båda börsbolag) var motivet att till
stånd att utnyttja SCB:s data ej erhölls. Det datainsamlingsarbete

som därför måste genomföras via årsredovisningar kunde göras för kon

cernen.
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6.1.5 Urvalskriterium 4: Företagets storlek

I studien ingår företag med en balansomslutning av minst 20 miljoner

kronor (1970 års prisnivå). Motiven för detta storlekskriterium var
följande:

Urvalskriteriet borde avse ett kapitalmått eftersom studien
analyserar kapitaltillväxt, kapital struktur och räntabilitet.

Urvalet borde ej påverkas av kapital strukturen. Ett centralt

inslag i studien var ju att studera kapital strukturens utveck
ling.

Urvalsgränsen borde ej sättas så låg att relevansen aven

beskrivning i termer av kapitaltillväxt, kapitalstruktur och
räntabilitet skulle bli låg. Urvalsgränsen borde sättas så

att en beskrivning med beskrivningsschemats variabler skulle
bli meningsfull oberoende av företagets tillgångsstruktur,
åldersfördelning på tillgångar etc. Den borde vidare sättas
så att beskrivningsschemat skulle vara relevant oberoende av

företagets kapital intensitet. För företag med litet kapital
torde dessutom andra mått ofta vara mer relevanta. Vid litet

kapital medför små absoluta vinst- och kapitalförändringar

stora variationer i räntabilitets- och tillväxtmått. Ju lägre

kapital, desto känsligare blir även måtten för utnyttjanaet

av löneuttag som vinstreglerande åtgärd. Denna åtgärd torde

vara vanligare i mindre företag (eftersom de ofta är fåmans
bolag) samtidigt som dess betydelse för måtten ökar vid

lägre kapital. Slutligen måste en nedreurvalsgräns sättas så
att antalet studerade företag skulle bli rimligt mot bakgrund

av det arbete som erfordrades för att insamla grunddata.

Mot bakgrund av ovanstående sattes urvalsgränsen till 20 mil

joner kronor i balansomslutning (1970 års prisnivå). Med balansom
slutning förstås balansomslutning enligt SCB:s finansstatistik,

vilken utnyttjades för urvalet. I måttet på balansomslutning inklu

deras därmed lagerreserver men däremot ej obeskattade reserver i

maskiner och inventarier eller i pensionsskulder liksom ej heller be
skattade reserver. Dessa kunde ej konstateras i samband med urvalet

- ett syfte med datainsamlingen var ju att bestämma dem.
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För att reducera betydelsen av regression bias gjordes urval

för varje år under perioden 1966-1971. 1 För att erhålla en urvals
gräns likartad den för 1970 justerades urvalsgränserna för åren
1966-1969 och 1971 med hänsyn till prisutvecklingen. 2 Cirka 90 procent
av utvalda företag uppfyllde urvalsgränsen år 1970. Cirka 2 procent

av urvalet utvaldes respektive år 1966-1969 och 1971.

Bortfall

Tjugofem företag av huvudurvalets 585 (dvs 4 procent) kunde ej omfattas

av analyserna. Av dessa skulle tretton företag ha kunnat analyseras

för perioden 1966-1972. Bortfallet i denna grupp är således 3 procent.
Tre företag kunde ej studeras på grund av brist på grunddata.

För samtliga dessa kunde bl a uppgift om lagerreserv ej preciseras.

Detta beskrivs närmare i Appendix 3.
Fjorton företag - varav åtta företag som ej skulle ha kunnat

analyseras för 1966-1972 - uteslöts på grund av "extrem utveckling ll
•

Med detta avses en extrem utveckling av främst skuldsättningsgraden.

Denna kunde nämligen anta mycket höga - eller t o m negativa -
värden på grund av att negativa reserver i maskiner och inventarier
erhållits vid utnyttjandet av rutinerna för beräkning av justerade
värden. I ett par fall uteslöts företaget på grund av extrem utveck
ling främst rörande andra variabler i beskrivningsschemat. En redo

görelse för vilka företag som uteslutits lämnas i Appendix 3.

l För en diskussion av regression bias, se Prais (1959, s 121)~ Vid
tidpunkten för urvalet var ej SCB:s finansstatistik för 1972 till
gänglig. För perioden 1963-1965 (vissa analyser i Kapitel 9 avser
denna period) hade SeE ej genomfört någon totalundersökning av ak
tuella företagsstorlekar, varför urvalet ej kunde kompletteras för
dessa år. Vid tidpunkten för urvalet fanns dessutom ej SCB:s
balansräkningsuppgifter för dessa år lagrade på data.

2
Urvalsgränserna för de olika åren fastställdes uti fån en samman-
vägning av indexserierna för partipriser maskiner, partipriser
generalindex, producentpriser industriprodukter, BNP och byggnads
kostnadsindex för förvaltningsbyggen. Indexserierna tilldelades
samma vikt. Det framräknade värdet avrundades till närmaste
500 OOO-tal (kronor). Gränserna för perioden 1966-1969 sattes
därmed till 17,0, 17,5, 18,0 respektive 18,5 miljoner kronor. För
1971 utnyttjades gränsen 21,0 miljoner kronor.
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Fyra företag uteslöts på grund av svårigheter i samband med

databearbetningen. Det var här fråga om företag som fusionerat ett

eller flera företag vid ett eller flera tillfällen under analysperioden.

Det redovisningstekniska merarbete och det därav följande program

meringsarbetet bedömdes så omfattande att det ej ansågs rimligt att

genomföra det.
Slutligen uteslöts fyra företag som bildades vid utgången av

1971 via fusioner av ett antal företag som dessförinnan varit så

små att de ej inkluderats i urvalet. Det faktum att dessa företag en

dast skulle ha kunnat analyseras för 1972 kombinerat med osäkerheten

i mätningen på grund av det sätt företagen bildades motiverade att

de uteslöts ur analysen.

Sammanfattningsvis var bortfallet så litet att det ej torde

påverka resultatredovisningen i något nämnvärt avseende.

6. 1 .7 Sammanfattande karaktäristik av urvalet

Tabell 6:3 redovisar hur stor andel av de totala värdena för svensk

industri (dvs SNI 2 och 3) som studerade 560 företag svarade för. l

Som framgår av tabellen svarade studerade företag för drygt

två tredjedelar av omsättningen i svensk industri. För totalt kapital,

redovisat eget kapital och obeskattade reserver (dvs lagerreserv plus

investeringsfond) var andelarna högre. För redovisat eget kapital

var den störst - 97 procent. Knappt tre av fyra anställda i svensk

industri arbetade i studerade företag. Jämfört med företagsgruppen

med fler än 200 anställda svarade studerade företag för likartad

eller större andel beträffande samtliga variabler utom omsättning. 2

l
Jämförelsen avser 1972. Jämförelseunderlag utgör SCB:s publikation
"Företagen 1972", redovisning för homogena företag. Beträffande jäm
förelsen med samtliga företag med fler än 200 anställda gäller att
studiens analyser avser företag med > 20 miljoner kronor i balans
omslutning. Det betyder att vissa företag med mindre än 200 anställ
da inkluderas medan andra med fler än 200 anställda exkluderas. Jäm
förelsen görs för att ge en storleksmässig uppfattning av studerade
företag i jämförelse med företagen med fler än 200 anställda. (Stu
diens databank inkluderar dock i princip samtliga företag med fler
än 200 anställda.)

2
Vissa värden i tabellen överstiger 100 %, nämligen då jämförelsen av-
ser företag med fler än 200 anställda. Detta betyder således att de
aggregerade värdet för studerade företag överstiger värdet för nämnda
företagsgrupp. Detta inträffar då delgruppen studerade företag med
färre än 200 anställda svarade för ett större värde än de företag med
fler än 200 anställda som ej inkluderas i studien.
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Tabell 6:3. Aggregerade värden på några centrala variabler för stude
rade företag jämfört med samtliga industriföretag respek
tive med företag med fler än 200 anställda. Andelar (%).
Mb = moderbolag, Db = dotterbolag.

Företag som Företag som Samtliga
kunnat stu- ej kunnat studerade
deras studeras företag
1966-1972 1966-1972

Mb Db L Mb Db L Mb Db L

Omsättningx Alla företag 36 20 56 7 5 12 43 25 68

Företag >200 anst 46 26 72 9 7 16 55 33 88

Balansomslxx Alla företag 46 27 73 8 5 13 54 32 86

Företag >200 anst 55 32 87 9 6 15 64 38 102

Redovisat Alla företag 59 25 84 7 6 13 66 31 97
eget kapital

Företag >200 anst 66 28 94 7 6 13 73 34 107

Lagerreserv Alla företag 49 21 70 7 3 10 56 24 80
och investe-

Företag >200 anst 60 26 86 9 4 13 69 30 99rings fond

Antal Alla företag 40 20 60 7 7 14 47 27 74
anställda

Företag >200 anst 54 27 81 9 9 18 63 36 99

x "Bruttointäkter av rörelsen" exklusive indirekta skatter enligt SCB.

xx Jämförelsen avser balansomslutning enligt SCB:s operationalisering
exklusive "Garantiriskreserv".

Företag som studeras hela perioden 1966-1972 svarade för väsent
ligt större andelar än övriga företag. Den högsta andelen för den
senare gruppen avsåg antalet anställda som uppgick till 14 procent av
samtliga anställda. Slutligen svarade moderbolagen för ungefär två
gånger så stora andelar av de olika variablerna som dotterbolagen vad
gäller företag som studeras 1966-1972. För övriga företag var
andelarna likartade.

Som framgår av Tabell 6:4 var skillnaderna betydande mellan

olika branscher.
En likartad bild som Tabell 6:3 ges av Tabell 6:4 beträffande

branscherna Gruv~ Massa/papper, Kemi, Jord/sten, Verkstad samt Järn/
stål plus övrig industri. Studerade företag svarade för helt domine
rande andelar av respektive bransch. På några undantag när var ande
larna större än för företag med fler än 200 anställda. Eftersom mindre
företag hade högre omsättning och fler antal anställda per kapitalkrona
var andelarna något lägre för dessa variabler än för övriga.



Tabell 6:4. Aggregerade värden på några centrala variabler för studerade företag jämfört med
samtliga industriföretag respektive med företag med fler än 200 anställda.
Andelar (%). Redovisning per bransch. l

SNI 2 SNI 31 SNI 32 SNI 33 SNI 34 SNI 35 SNI 36 SNI 38 SNI 37
Gruv Livs- Textil Trä Massa/ Kemi Jord/ Verk- + SNI 39

medel papper sten stad Järn/Stål
Övrig'

Omsättning Alla företag 76 29 45 17 85 75 67 90 79
Företag >200 anst 102 38 99 58 106 94 107 116 82

Balans- Alla företag 85 53 52 19 98 73 78 94 97
omsl Företag >200 anst 105 66 99 51 110 91 103 109 99

Redovisat Alla företag 96 51 67 23 99 90 85 97 98
eget Företag >200 anst 104 61 112 59 105 105 100 106 100
kapital

Lagerreserv Alla företag 91 62 48 23 99 78 66 84 91
och Företag >200 anst 102 79 92 90 113 94 112 100 95inv fond

Antal an- Alla företag 75 37 40 15 81 78 67 78 99
ställda Företag >200 anst 108 51 90 57 105 101 105 103 105

Antal Antal 23 38 46 25 81 45 24 159 66
företag Jämfört med 460 70 94 71 101 107 109 96 122

>200

l Järn- och stål redovisas tillsammans med "övrig industri" på grund av svårigheter att branschklassi
ficera vissa bruksföretag på likartat sätt som SeB.

t---I
t-t
t-t
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För övriga tre branscher var andelarna lägre~ Beträffande livs

medelsindustrin kan observeras att skillnaden mellan de två andels
måtten ("Alla företag" respektive "Företag >200 anställda li

) var lik

artad den för ovan nämnda branscher.
Båda måtten var dock väsentligt lägre. Detta hänger samman med

att ett bolag inom livsmedelsindustrin ingår bland de företag som
måste uteslutas på grund av datatekniska problem med anledning av
fusioner (jämför avsnitt 6.1.6). Andelarnas låga nivå betingas även av

att de trettio ekonomiska föreningar som uppfyllde storlekskriteriet
främst var företag inom denna bransch (jämför avsnitt 6.1.2). I övrigt

kan motsvarande nivåskillnader mellan variablerna omsättning och antal

anställda versus övriga variabler noteras som den för ovan nämnda

branscher. Skälet till detta torde vara detsamma.
Bilderna för textil- och trävaruindustrin är likartade i me

ningen att stora skillnader mellan andelsmåtten för !lAlla företag"
och för IIFöretag >200 anställdall kan noteras. Detta sammanhänger med

det i jämförelse med övriga branscher stora antalet små företag. Sär

skilt textilindustrin är dessutom en förhållandevis mycket löneintensiv
bransch. Studerade företag svarade därför för låga andelar i dessa

branscher jämfört med de inledningsvis nämnda. Detta gäller främst
trävaruindustrin vilket vid sidan om nämnda storleksfördelning hänger

samman med att några ekonomiska föreningar som svarade för väsentliga
andelar av branschen ej ingår i urvalet.

6.2 DATAINSAMLING

Datainsamlingen beskrivs närmare i Appendix 3. Här skall endast en

kort sammanfattande redogörelse lämnas.
Syftet med datainsamlingen var - vilket framhölls i Kapitel 5 

att balans- och resultaträkningar av likartad detaljrikedom för alla

företag och år skulle kunna konstrueras. Särskild vikt lades vid pre

ciseringen av reserver i tillgångar och skulder. Följande tillväga
gångssätt utnyttjades:

'0 I första hand utnyttjades Statistiska Centralbyråns (SCS)
data.' SCB:s finansstatistik - innehållande bl a balans- och

l 98 procent av företagen gav studien tillstånd att utnyttja SCB:s
sekretesskyddande material.
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resultaträkningar - utnyttjades för åren 1966-19720 I de fall

företaget ingick i SCB:s kreditmarknadsstatistik - innehållande
främst balansräkningar - för åren 1962-1965 - utnyttjades denna

varvid analysperioden kunde påbörjas 1963. Cirka en tredjedel
a~ företagen (jämför Kapitel 9) kunde omfattas av denna data

insamling, nämligen företag med fler än 500 anställda som ej
hade brutet räkenskapsår. SCB:s vinststatistik utnyttjades
för perioden 1953-1965. Från denna kunde balansräkningarna från

kreditmarknadsstatistiken kompletteras med resultaträkningsupp

gifter. Dessutom kunde investeringsuppgifter inhämtas för i
princip alla företag.

2. SCB:s material kompletterades i första hand med data från

publikationen Svenska Aktiebolag (SvAB).' 80 procent av före
tagen omfattades av denna datakälla vilken innehöll samman
drag av årsredovisningsdata insamlade via enkät och/eller års

redovisningar.

3. Arsredovisningar på Patent- och Registreringsverket (PRV) utnytt

jades för balansräkningsuppgifter för 1965 beträffande företag
med brutet räkenskapsår för vilka tillstånd att utnyttja SCB:s

data erhållits. Dessutom utnyttjades årsredovisningarna för

1966-1972 för företag, där SCB:s data ej fick användas (2 pro

cent av företagen). För vissa av dessa företag måste även in
vesteringsuppgifter för 1953-1965 hämtas från årsredovisning
arna (när SvAB ej kunde utnyttjas).

4. Från Försäkringsbolaget Pensionsgaranti (FPG) insamlades upp

gifter om faktisk pensionsskuld, lagerreserv för år 1965 och
tidigare (fr o m 1966 fanns uppgift om lagerreserv i SCB:s
material) samt bokföringsmässiga avskrivningar på fastighetero
En eller flera uppgifter för cirka 45 procent av företagen

kunde anskaffas via FPGo Av sekretesskäl förutsatte detta
att tillstånd erhållits att utnyttja SCB:s material.

50 Uppgifter från Naturvårdsverket (NVV) och Arbetsmarknads
styrelsen (AMS) utnyttjades för att konstatera vilka företag

l Publikationen utges årligen av P A Norstedt & Söners Förlag.
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som erhållit miljövårdsinvesterings- eller lokaliseringsbidrag
för investeringar i materiella anläggningstillgångar. Dessa
företag tillfrågades sedan om bidragens storlek.

6. Andra externa datakällor (press, tidskrifter, förenings
register m m) utnyttjades för att kartlägga namnbyten,
fusioner etc.

7. Data insamlade via ovanstående externa datakällor jämfördes
med mätinstrumentets krav på data. För varje företag preci
serades "restposten". Därefter konstruerades enkäter. Dessa
var således företagsspecifika. 85 procent av företagen besva
rade enkäten helt eller delvis.

8. För företag som helt eller delvis lämnat enkäten obesvarad
gjordes kompletterande datainsamling via SvAB och PRV. Där
utöver gjordes kompletteringar via telefonkontakter med före
tagen.

Som tidigare nämnts måste 0,5 procent av företagen uteslutas på
grund av att insamlade data var ofullständiga med hänsyn till mätinstru
mentets krav på data. För vissa företag måste analysperioden avkortas.

Utfallet av datainsamlingsarbetet kan annorlunda sammanfattas
på följande sätt: Låt begreppet "Data av enkätkvalitet" karaktärisera
det fall då SCB:s data kunnat utnyttjas, varefter enkät preciserats
- efter hänsyn till data från övriga externa datakällor - vilken
lämnats fullständigt besvarad. Datainsamlingsarbetet för 96 procent
av utvalda företag kan då sägas ha mynnat i data av enkätkvaliteto För
resterande företag måste vissa skattningar göras. I åtskilliga fall
avkortades därvid analysperioden. I enstaka fall uteslöts företaget.

6.3 DATABEHANDLING

De olika momenten i databehandlingsarbetet kan sa.mmanfattas på följande
sätt:

l. SCB:s material överfördes via band från SCB till studiens
grunddatabank.

20 Materialet från övriga externa datakällor stansades och komplet
terade grunddatabanken.
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3. Enkätdata, som hade egenskap av IIrestpost ll stansades och lades

in i grunddatabanken, varvid denna i princip var etablerad.

4. Insamlade grunddatauppgifter lIaggregerades", dvs beräknings

rutiner avseende planvärden, löneberoende skulder, beräknade
räntor exekverades, varefter balans- och resultaträkningarna
konstruerades. Därmed var balans- och resultaträkningsbanken
- fortsättningsvis kallad BRjRR-banken - etablerad.

5. Värdena i BRjRR-banken kontrollerades. Erforderliga rättelser

genomfördes i grunddatabanken. Därefter agg regerades grund
data ånyo, varvid BR/RR-banken sålunda blev uppdaterad.

6. Arsvisa värden på beskrivningsschemats variabler beräknades
och bildade analysdatabank l.

7. Värdena i analysdatabank l kontrollerades. I de fall fel
uppmärksammades som trots moment 5. ovan orsakades av fel

grunddata, rättades grunddata, varefter momenten 5. och 6.
upprepades.

8. Konjunkturutjämnade nivå- och förändri ngsvärden bestämdes och

konstituerade analysdatabank 2. Från grunddatabanken över
fördes även vissa data av bakgrundskaraktär (bransch, antal

anställda etc) till denna. Jämfört med övriga databanker
var analysdatabank 2 av begränsad storlek. Detta möjliggjorde
ett mer intensivt datautnyttjande. l Analysarbetet grundades
främst på analysdatabank 2.

Databearbetningen sammanfattas Figur 6:1.

l En mycket väsentlig restriktion i ett "dataintensivt" forsknings
arbete som det föreliggande är tillgängliga dator- och programmerings
resurser. Av kostnadsskäl måste all datorbearbetning göras nattetid
utom delar av analysarbetet utifrån analysdatabank 2. Detta gjorde
att tidsförbrukningen blev mycket känslig för fel i databearbetning
en (systemfel, programmeringsfel, fel i beräkningsunderlag etc).
Varje fel medförde så att säga ett dygns tidsförlust. Denna typ
av tidsförbrukning var svår att i förväg uppskatta - särskilt som
system- och programmeringsarbetet erfordrade speciell kompetens,
vilken ej projektledarna för föreliggande studie hade. I själva
verket orsakades en tidsförskjutning av projektet på cirka 3/4 år
utöver 1ITsprunglig tidsplan av ej förutsedda programmerings- och
systemproblem vid uppbyggnaden av de olika databankerna.
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Data från SCB I--

Precisering av
..p. företagsunika

enkäter
Data från övriga

I- ~externa källor

Enkåtdata

I

l
Grunddatabank -....

!
BR/RR-bank I~ Kontroll

l j~

Analysdatabank l
Ärsvisa värden

~
Analysdatabank 2
Konjunkturutjärn-
nande värden

Figur 6:10 Moment i databearbetningen

6.4 KONTROLL AV DATA

Kontrollarbetet beskrivs närmare i Appendix 3. Här skall endast

en sammanfattande redogörelse lämnas.

6.4. l Moment ikontrollarbetet

Vissa moment i kontrollarbetet har framgått av avsnitt 6.3. Arbetet

omfattade följande moment.
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Kontroll av SCB:s material. Inför överföringen av SCB:s

material till grunddatabanken genomförde SCB i samarbete med

föreliggande studie ett omfattande kontrol1arbete. 1 Eftersom

den ordinarie kontrollen av SCB:s finansstatistik fr o m 1970

varit förhållandevis omfattande avsåg kontrollen främst åren

dessförinnan. Centrala moment i kontrollarbetet var - förutom

"summeringskontroller" - rimlighetstester och kontroll av

kontinuiteten över tiden.

I samband med enkätsvaren gjordes rimlighetskontroller manuellt.

Eventuella oklarheter utreddes via telefonkontakt med företaget

såvida ej SvAB utgjorde ett tillräckligt rättningsunderlag.

Det tidsmässigt mest omfattande kontrollarbetet i regi av

föreliggande studie genomfördes på BRjRR-banken. Arbetet avsåg

såväl kontroller av summeringskaraktär (delposter måste summera

till summaposter, "debet = kredit ll etc) som rimlighetskontroller

(lagervärden, avskrivningar, investeringsuppgifter etc). För

att precisera "felindikationerna ll utnyttjades dator.

Beskrivningsschemats operationalisering enligt enperiods

versionen innebar att definitionsmässiga samband kunde uppstäl

las för respektive företag och år. Det fjärde kontrollmomen

tet var att testa sambanden inom grundschemat. Testet utfördes

via dator och eventuella fel föranledde rättning av grunddata

banken. 2

l I själva verket utnyttjades samarbetet med föreliggande studie till
en omfattande översyn av SCB:s finansstatistik inför dess planerade
räntabilitetsstatistik. Finansstatistiken har även sedermera komplet
terats med de data som insamlats i regi av föreliggande studie - främst
enkätdata.

2
Skälet till att de definitionsmässiga srumbanden i beskrivningsschemats
enperiodsversion för enstaka företag och år ej stämde var de accep
tansgränser som utnyttjades i det tredje kontrollmomentet. I prin
cip borde ju detta ha resulterat i balans- och resultaträkningar som
stämde. Emellertid måste vissa acceptansgränser utnyttjas för när
ett fel skulle anses föreligga. Kontrollarbetet skulle annars ha
blivit orimligt tidskrävande. Acceptansgränserna uttrycktes i all
mänhet i absoluta tal. En absolut avvikelse som var så liten att den
understeg acceptansgränsen kunde emellertid när den påverkade ett
relativt tal (tillväxtmått, räntabilitetesmått etc) bli av sådan
betydelse att grundschemats definitionsmässiga samband ej stämde.
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Det sista kontrollmomentet avsåg att fastställa för vilka
företag som grundschemats samband i och för sig stämde men där
företagets utveckling - främst vad gällde skuldsättningsgraden
- kunde betraktas som extrem. Utifrån denna kontroll uteslöts
fjorton företag (jämför avsnitt 6.1.6 och Appendix 3).

Bl a i syfte att kontrollera rimligheten i gjord beskrivning
redovisades beräknade årsvisa värden på grundschemats variabler
för drygt hälften av studerade företag (cirka 300 företag).
Enstaka företag ifrågasatte beskrivningen. I samtliga fall
orsakades detta av terminologiska oklarheter eller av att före
taget ej uppmärksammat valet av studieobjekt. Ingen data
rättelse erfordrades med anledning av detta kontrollmoment.

Vid sidan om ovanstående datakontroll gjordes manuella kontrol
ler av samtliga utnyttjade beräkningsrutiner. Dessa avsåg
för det första beräkningar inom BRjRR-banken, dvs av juste
rade värden, beräknade räntor etc. För det andra avsåg de be
stämningen av samtliga årsvisa mått (analysdatabank l) och be
stämningen av konjunkturutjämnade mått (analysdatabank 2).

6.4.2 Databankens tillförlitlighet efter kontrollarbetet

Databankens l tillförlitlighet sedan kontrollarbetet genomförts kan
sammanfattningsvis karaktäriseras på följande sätt:

För varje företag och år gäller att IIdebet ll motsvarar IIkredit ll

i balans- och resultaträkningarna samt att förekommande del
poster summerar till aktuell summapost. Mindre avrundnings
fel kan dock finnas.

För varje företag och år gäller att sambanden enligt beskriv
ningsschemats enperiodversion (dvs de definitionsmässiga sam
banden) stämmer.

Väsentliga händelser, som i och för sig ej medfört att man via
summering av t ex balansräkningsposter kunnat konstatera
felaktigheter, har analyserats. Hit hör t ex redovisning av

l Begreppet databank utnyttjas som samlingsbegrepp för de olika del-
bankerna.
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investeringsbidrag, realisationsvinster, upp- och nedskrivning

ar, emissioner och investeringsuppgifter.

Företag med extrema värden på analysvariablerna (främst skuld

sättningsgraden) har exkluderats. I vissa fall har analys

perioderna avkortats.

Sammanfattningsvis kan sägas att datamaterialet kontrollerats

sådana avseenden som bedömdes som praktiskt möjligt och rimligt. Själv

fallet hindrar ej detta att felaktigheter kan finnas. Det viktigaste

härvidlag är fel som ej kunnat upptäckas externt, dvs utan hjälp av

respektive företag. Här åsyftas främst klassificeringsfel . Det var

exempelvis ej alltid möjligt att externt bedöma rimligheten i före

tagets avvägning mellan kundfordringar och koncernfordringar eller mel

lan kortfristiga och långfristiga koncernfordringar. Dylika typer av

fel torde emellertid i allmänhet vara betydelselösa vid en bedömning

av analysmåttens validitet - åtminstone vad gäller grundschemats

variabler.
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7.1 INLEDNING
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MÄTRESULTATENS KÄNSLIGHET FÖR
TILLÄMPAD MÄTMETODIK

Av centralt intresse vid en bedömning av mätningarnas validitet är en

analys av vald mätmetodik vilket diskuterades i avsnitt 2.5.1. Givet
att mätningarna görs i nominella enheter ("penningenheterll; jämför

Kapi tel 3) kan denna analys avse 01 i ka "nivåer".

1. Valet av metod för mätning av nominell ränta och nominell

tillväxt (jämförelse mellan metod l och metod 2).

2. Valet av operationaliseringar av olika balans- och resultat

räkningsposter givet vald metod enligt punkt l.

3. Valet av teknik för sammanfattande karaktäristik av utveckling

en över tiden för visst företag - konjunkturutjämnade nivå-

och förändringsvärden.

I detta kapitel skall punkt l diskuteras.

metoderna skall illustreras med empiriska data.

ras övriga aspekter på vald mätmetodik.

Skillnaderna mellan

Kapitel 8 diskute-

7.2 SKILLNADER MELLAN METODERNA FöR MÄTNING AV PENNINGRÄNTA1

I Kapitel 3 redogjordes för metod l och 2 för mätning av penningränta.

Metod 2 betecknades som den vilken från teoretiska utgångspunkter vore

att föredra. Den innebär att beskrivningsmåtten inkluderar effekterna

l Diskussionen knyts till räntabilitetsmåttet men gäller i tillämpliga
delar även mått på tillväxttakt.
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av orealiserad värdestegring. Värderingen av tillgångar görs till

bruksvärden och resultatet bestäms genom att resursinsatser värderas

utifrån återanskaffningspriser vid förbrukningstillfället samtidigt

som tillgångarnas värdestegring tas upp som intäkt. Metod 1 - dvs den

metod som valts i föreliggande studie - innebär att hänsyn ej tages till

orealiserad värdestegring. Värderingen av tillgångar och skulder görs

utifrån deras historiska anskaffningsvärden och värderingen av resurs

insatserna vid bestämning av resultat grundas på anskaffningskostnader.

Metod 1 valdes framför metod 2 av praktiska - datainsamlingstekniska - skäl.

En analys av skillnaderna mellan metoderna är av fristående

värde. Detta motiverade att ett från föreliggande studie fristående
forskningsprojekt initierades. Projektledare blev Anders Gutenbrant.

I detta projekt ges analysen en teoretisk inriktning~ där modeller för

mätning enligt respektive metod utarbetas och jämförs. Denna jämfö

relse kan exempelvis göras genom att simulera värden på olika paramet

rar i modellerna. Den analys av skillnaderna mellan metoderna som

fortsättningsvis beskrivs bygger på Gutenbrants arbete.'

Skillnaden mellan metod 1 och 2 föranleds således av indivi
duella prisförändringar, dvs prisförändringar på enskilda tillgångs

poster. Om inga priser förändrades skulle metoderna vara identiska

vid mätning av resultat och kapital. När prisförändringar föreligger

beror skillnaden mellan metoderna av tidsskillnaden mellan anskaff

ning och förbrukning av resurser. Detta betyder att ett huvudproblem

är värderingen av kostnaden för sålda varor, eftersom det vanligtvis

är en tidsskillnad mellan anskaffning av exempelvis material och

avyttring av varor i vilka materialet ingår. Ett annat huvudproblem

är kostnaden för förbrukning av materiella anläggningstillgångar

(maskiner m m). Här föreligger ofta en väsentlig tidsskillnad mellan

anskaffn;ngs- och förbrukningstidpunkt. Fortsättningsvis skall mät

ningarnas validitet diskuteras med avseende på dessa två huvud

problem. Avsikten är att med hjälp av empiriska data komplettera den

principiella diskussion av skillnaderna mellan metoderna~ skillnadens

storlek för olika mått och dess beroende av prisutvecklingen som

genomfördes i Kapitel 3.

l.. .. .... .
Vld tldpunkten for avrapporterlng av forellggande studle har
Gutenbrants arbete ännu ej avrapporterats.



7.3

7 .3.1
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LAGERVÄRDERINGENS BETYDELSE FöR SKILLNADEN MELLAN METOD
OCH ~1ETOD 2

Lagervärderingens betydelse för resultatmätningen l

Enligt metod l bestäms resultatet (VT·) genom att kostnaden fär
sålda varor bestäms utifrån varornas ~nskaffningSvärden.2 I metod 2

betingas i stället resultatet av varornas återanskaffningsvärden vid

försäljningstidpunkten och av periodens prisstegringsvinster (pris
reduktionsförluster), såväl realiserade som orealiserade. Skillnaden

i resultatmätning beror därför på den orealiserade prisstegrings

vinsten (prisreduktionsförlusten) i utgående respektive i ingående

lager. 3 I det följande skall resultatmätningens känslighet för denna

skillnad illustreras. Efter en principiell diskussion skall skillna

dens storlek diskuteras utifrån empiriska data. Eftersom dessa

operationaliserats utifrån värderingsprinciperna enligt metod l - och

några värden sålunda ej bestämts enligt metod 2 - mäts den relativa

skillnaden som resultatdifferensen/resultat enligt metod l. För att
besvara frågan hur mycket - relativt sett - som mätningen enligt

metod l felskattat den "korrekta" mätningen (metod 2) borde kvotens

nämnare ha utgjorts av resultatet enligt metod 2. Som skall framgå

av det följande torde detta emellertid vara helt betydelselöst när

det gäller att få en uppfattning om den relativa skillnadens storlek.

För att underlätta diskussionen antas att lönerna ej förändras

och att skillnaden därför beror på prisförändringar på råvaror och

övrig material. 4 För dessa antas priserna öka (minska) kontinuerligt

under året. Betydelsen av prisförändringar för skillnaden mellan

l I avsnitten 7.3.1 - 7.3.3 diskuteras endast lagervärderingens bety-
delse för resultatmätningen. Betydelsen för beskrivningsmåttens
värden diskuteras i avsnitt 7.3.4.

2 Med resultat förstås VT ·, dvs resultat före bokslutsdispositioner och
skatt samt före ränteko~tnader. Jämför Kapitel 5.

3 Jämför Bröms och Rundfelt (1975, s 85 ff).
4

Om lönekostnaden per timme ej förändras under en period innan räken-
skapsårets slut, vars längd motsvarar varulagrets lagringstid, upp
står ej någon oreali seracl värdeförändring på grund av löneandelen av
lagervärdet. Hela lagret värderas då - vad gäller löner - till åter
anskaffningspriser och någon skillnad mellan metod l och 2 uppstår
därför ej. Antagandet om oförändrade löner saknar dock betydelse
för den principiella diskussionen.
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l
metoderna beror därmed främst på följande faktorer:

Vad avses med anskaffningsvärde? Som begrepp betraktat erbju

der anskaffningsvärdet inga problem. För att belysa skillnaden

l Skillnaden mellan metoderna kan via ett funktionsuttryck bestämmas
på följande sätt för företag i, när FlFU-värdering utnyttjas vid
metod l:

Låt index Ml beteckna metod l och index M2 beteckna metod 2.

Sökt: (VT,Ml - VT ,M2)j/VT ,Mlj' dvs 6VTj /VT,Mlj

Symbolen 6 utnyttjas alltså här - till skillnad från rapporten i
övrigt - för att beteckna en differens.

Låt VB beteckna årets utgång och lB årets ingång. Q. anger lager
kvantitet vid DB. P. anger prisförändringstakten fr~n lB till VB
och P. anger genomsn~ttspriset under år j. Vidare anger Pu . priset
~id.b~la~st~dpunktenoch PFlFU ' anger anskaffningspriset en~~gt FlFV
ar J. Da galler att J

(l) 6VTj = Qj (PFIFUj - PUBj ) - Qj-l(PFIFUj-l - PUBj - l )

För att göra analysen oberoende av det absoluta värdet på V
T

Ml'
kan den sökta kvoten uttryckas som ' J

6V
T

· 6V
T

. MK.
____J_ =~ ~ där MK. är materialkostnaden som be-
VT,Mlj MKj VT,Mlj' J

lastat V
T

Ml'. Kvoten MK,/V
T

. kan i mer lättillgängliga
, J J,MIJ

variabler uttryckas som MK./O .. Vm Ml'/O., där den första
J J .l , J J

kvoten anger materialkostnadens andel av omsättningen och

den andra anger vinstmarginalen.

Låt nu LT. beteckna ett mått på genomsnittlig lagringstid uttryckt i
antal mån~der och definierad som 12 o ~B./Ink., där Ink. betecknar
inköpt kvantitet under period jo (Denna tlefin1tion diskUteras nedan,
fotnot 2 , s 124). Om sedan 6Q. får beteckna den relativa kvanti
tetsförändringen kan (l) omfor~uleras till:

LT .. P.
J J

2 · 12

- PFlFUjJ

LT. l l+P./?
~)+~
2 • 12 LT.

J

MK.
J

(4 )

LT j _
1

. P
j

-
1

(3) b.VT · = Q. [2 . 12 (l+b.Q. )(l+P. l)
J J J J-

Vidare kan MK. uttryckas på följande sätt:
J

Qj-l o PFlFVj-! + Inkj . Pj - Qj · PFIFUj

r:FlFUj + Pj · 12
OJ' L(1+6Q.) LT.

J J
1 Pj - 1

Qj [ (l+b.Q
j

) (l - (1+P
j

_
1

)

LT.· P.
. 12 - (1+P . - J el )J

J 2· 12

I kapitlets empiriskaavsnitt kommer MK./O. och V
T

Ml'/O. att bestämmas
empiriskt. Vid bestämningen av 6V

T
· o~h MK. utnyttJ~s J(3) respektive

(4). Därmed kan (2) bestämmas. J J
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mellan den mätning som praktiskt ägt rum i föreliggande studie

och en mätning enligt metod 2 måste man emellertid precisera
begreppets innebörd. En innebörd är anskaffningsvärdet FIFU.

Som nämndes i Kapitel 5 har detta förutsatts vara det vanliga.
Även värdering till t ex genomsnittspris kan förekomma, dvs
värdering till standardpris, som fastställts till genomsnitts
pris. Även andra standardpriser kan utnyttjas. Vid stigande

prisnivå ökar skillnaden mellan metod l och metod 2 ju längre

tidsavståndet är mellan balansdagen och dagen för vilken
standardpriset formulerats.

e Lagrets omsättningshastighet. Ju längre tid varorna ligger

i lager, desto s~örre skillnad mellan metod l och metod 2 (för
utsatt anskaffningsvärdet FIFU vid metod l).

Andelen materialkostnad av produktionskostnad. Ju större andel
desto större skillnad mellan metod l och metod 2.

Vinstmarginal, dvs resultatet (VT) förhållande till omsätt

ningen. Ju högre vinstprocent desto mindre skillnad mellan
metoderna.

7.3.2 Räkneexempel

För att illustrera prisförändringens betydelse för resultatmätningen

har Tabell 7:1 sammanställts. I tabellen redovisas den procentuella
avvikelsen mellan metod l och metod 2 för visst år (värdet enligt
metod l minus värdet enligt metod 2/värdet enligt metod l; uttryckt

i procent) för några olika värden på de variabler som är betydelse

fulla för skillnaden. För det första utnyttjas olika värden på rela
tionen (lager/periodens inköp)l · 12 (=LT), dvs approximativt lika

med genomsnittlig lagringstid i månader. 2 För det andra differentieras

efter prisförändringstakt (P.). Med oförändrad prisförändringstakt
J

menas därvid det fall då den procentuella prisförändringen är lika

l Egentligen materiallager samt i färdigvarulagret ingående material/
periodens materialinköp.

2 För praktiskt bruk kan LT ses som en approximation till måttet
12 0 lager/periodens förbrukning. Det senare - låt oss beteckna det x. -
är den vanliga innebörden av genomsnittlig lagertid. De samman- J
faller när lagervolymen ej förändras. Relationen mellan LT. och x.
kan formaliseras till följande uttryck: J J

(forts s 126)
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~abe1l 7:1. Lagervärderingens betydelse för skillnaden i VTj mellan metod l och metod 2. Procentuella skillnader.

Värderings- ~ LT. : II Q. : Prisförändringstakt (P. lp. ) :
t d J F··.l·· d . J J-lme o oran rlng or" .. dr d .

. 12 l oran a prls- F" .. d d . f" .. d· takenllgt · ager. i 1ager- f" .. dr' takt oran ra prls oran rlngs t
metod l J vol oran lngs ökad takt minskad takt

inköp. (%~ 15/15 5/5 -5/-5 -15/-15 20/10 10/0 0/-10 -10/-20 10/20 0/10 -10/0 -20/-1
J

IFIFU 2 -20 O O O -l -l -1 -1 -2 I l l l l

O O O O O -l -1 -l -1 I l l 1 l

20 O O O O -1 -l -1 -1 I O l l l
f-- - - - -- - - - . '--- _

4 -20 O O O -2 -3 -3 -4 -7 I 3 4 3 2

O -l O O -l - 3 - 3 -4 -5 I 2 3 3 3

20 -l O O O -4 -3 -3 -4 l 3 4 4
I-- - - - - - - ~ - - - -- -- .~ - - - __ I - - - - --

6 -20 l l -l -5 -6 -7 -9 -14 I 7 8 7 4

O -l O O -2 -8 -7 -8 -Il 5 7 8 7

20 -3 -l l O -10 -8 -7 -9 I 3 6 8 9
I
I

Ge r:om- 2 - 2 O l O - l - 4 - 4 - 5 -7 -10 I 5 6 5 3

sn~tts- O -l O O -l -5 -5 -6 -8 3 5 5 5
prlS I

20 -2 -l O O -6 -5 -5 -6 2 4 5 6
c- - - -I-- - - ->-- -- -- -- -- -- -- - - - - ---r .__ .- - - - -

4 -20 l l -l -7 -8 -9 -13 -19 j 10 Il 10 6

O -2 O O -3 -10 -10 -11 -15 7 9 10 9

20 -4 -l· l O -12 -10 -10 -11 I 4 8 Il 12
~ - - -~ - - -- '--':'-- - --- -ro- - -- -- -I - - - - -

6 -20 2 l -2 -9 -11 -13 -18 -27 15 16 14 8
IO -3 O O -4 -16 -15 -16 -22 10 14 15 14

20 -7 -2 l O -20 -16 -15 -17 ] 6 13 17 18

~

N
Vl
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under två år. Exempelvis avses med 10/10 att prisförändringen är
+10 procent både år j och år (j-l). Beträffande förändrad prisför
ändringstakt redovisas såväl de fall då prisförändringen ökar som
då den minskar. Exempelvis syftar 20/10 på det fall då prisför
ändringstakten ökar från en prisförändring år (j-l) på 10 procent till
20 procent år j. Relationen 0/10 visar på motsvarande sätt en redu

cerad prisförändringstakt; från 10 procent år (j-l) till O procent
år j.

I tabellen redovisas endast några kombinationer av P./P. 1.
J J-

Emellertid gäller att givet visst värde på Pj - l är avvikelsen pro-
portionell mot skillnaden mellan P. l och P.. Om t ex P. l är 10

J - J J-
procent medför värdet 20 procent på Pj (dvs kombinationen 20/10)
en dubbelt så stor avvikelse som när P. är 15 procent (kombinationen

J
15/10). Om Pj är 25 procent (kombinationen 25/10) blir avvikelsen
tre gånger så stor etc.

r Tabell 7:1 differentieras slutligen mellan olika lagervolym
förändringar (~Q.) och mellan olika lagervärderingsmetoder enligt

J
metod l (FIFU respektive årsvist genomsnittspris).

Tabellen bygger på förutsättningen att relationen material

kostnad under året/VTj är 6 (enligt metod 1). Detta gäller t ex när
vinstmarginalen är 10 procent och materialkostnad/omsättning 60 pro
cent. Emellertid gäller att avvikelsen är proportionell mot rela
tionens värde. Om relationen är 12 (exempelvis via vinstmarginalen
5 procent och materialkostnad/omsättning 60 procent) blir avvikelsen

dubbet så stor.

(forts fotnot 2 från s 124)
(l+~Qo) LT o · 12

XJo = 12(1+~Q.) ~ LT. · ~Qo
J J J

För några olika värden på LT
j

och ~Qj erhålls följande värden på X
j

:

LT. t1Q.
J J

-0,4 -0,2 0,2 0,4

2 1,8 1,9 2,1 2,1
4 3,3 3,1 4,2 4,4
6 4,5 5,3 6,5 1,0

Om exempelvis lagervolymen ökar med 20 procent under ett år och.. rela
tionen lager/inköp under året är 4 månader är motsvarande tal for
genomsnittlig lagringstid (lager/förbrukning) 4,2 månader.
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Tabell 7:1 kan utnyttjas för att markera de grundläggande skälen

till att avvikelser mellan metod l och metod 2 uppstår.

1. Huvudskälet är att priserna förändras. Avvikelser för ett
visst år blir större ju större variationerna i priser är.

ökad prisökningstakt, dvs prisökningen år j är större än pris

ökningen år j-l, medför att VTj enligt metod l blir lägre än
enligt metod 2. Reducerad prisökningstakt medför att resulta

tet blir högre.

2. Betydelsen aven viss årsvis prisförändring för avvikelsen

mellan metod l och metod 2 beror på tidsskillnaden mellan tid

punkten för bestämning av a-priset för material ingående i
sålda varor och försäljningstidpunkten. Detta är detsamma som

att skillnaden beror på tidsskillnaden mellan värderingstid

punkten av lager enligt metod l och balansdagen. Två huvud

skäl till tidsskillnaden kan urskiljas:
a) Lagrets omsättningshastighet. Ju lägre omsättningshastig

het (längre lagringstid) desto större avvikelse mellan meto

derna. I Tabell 7:1 illustreras detta genom att avvikelsen
ökar med stigande LT .. Tillsammans med 6Q. utgör ju LT.

J J J
den faktor som bestämmer värdet på lagrets omsättnings-

hastighet.

b) Tekniken för bestämning av a-priser. Ju större tidsskillnad

mellan den tidpunkt från vilken ä-priset hämtas och

balansdagen, desto större skillnad mellan metoderna.
Tabell 7:1 illustreras detta genom jämförelser mellan vär

dering till FIFU respektive till genomsnittspriser. De

senare innebär att a-priset satts den 30/6 (räkenskapsår

kalenderår) medan FIFU-priset med givna värden på LTj satts
senare (närmare balansdagen).

3. En viss prisförändrings betydelse för avvikelsen mellan metod l

och metod 2 beror i första hand på företagets kostnadsstruktur

och resultatets storlek. Ju lägre andel materialkostnader,
dvs sådana resursinsatser vars priser förändras under ett år,

och ju högre resultat i förhållande till omsättningen, desto

mindre avvikelse.l

l Denna slutsats illustreras ej av Tabell 7:1 där relationen material
kostnad/resultat förutsattes vara lika med 60
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7.3.3 Analys av empiriska data

Metod valdes av dataskäl. Föreliggande studie skulle ej ha kunnat

genomföras om den förutsatte information om prisförändringar på enskil
da tillgångar hos varje företag. Detta innebär även att det ej är

möjligt att precisera skillnaden mellan metoderna för respektive

företag. I detta avsnitt skall skillnaden illustreras utifrån data
för IIgenomsnittsföretag". Den fråga som skall belysas är således hur

skillnaden mellan metoderna skul'le utvecklas över tiden för ett före

tag vars priser förändrats som genomsnittet för branschen och vars

vinstmarginal, lageromsättningshastighet etc likaså motsvarade genom

snittet. Eftersom endast cirka en tredjedel av företagen studeras
fr o m 1963, koncentreras analysen till 1966-1972. Det prisindex

som utnyttjas avser prisutvecklingen på insatsvaror för olika

branscher.' Vissa del branscher inkluderas dock ej eftersom prisindex
ej kunnat återfinnas.

Skillnaderna mellan metoderna för IIgenomsnittsföretaget"

illustreras av Tabell 7:3. Inför diskussionen av denna måste dock

utnyttjade värden på ovanstående faktorer redovisas. I Tabell 7:2
anges därför genomsnittsvärden beträffande relationen materialkostnad/

/VTj (dvs produkten av materialkostnad/omsättning och vinstmarginal)

- betecknad (MK/VT)j - och genomsnittlig lagringstid (L.tidj ). Den
senare faktorn är bestämd som inventerat lagervärde./(omsättning - VT)·

J J
och utgör en approximation till LTj i Tabell 7:1. Genomsnittsvärdena

har beräknats utifrån faktiskt uppmätta värden, dvs enligt metod 1.

Mot bakgrund av värdena enligt Tabell 7:2 kan skillnaden mellan

metod 1 och metod 2 illustreras på nedanstående sätt (Tabell 7:3)
för "genomsnittsföretaget". I tabellen anges prisindex för insats

varor samt avvikelsens storlek i procent av värdet enligt metod l.
Negativt tecken anger att värdet enligt metod l är lägre än

värdet enligt metod 2.

l Prisindex har hämtats från Äkerblom (1975).
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Relationen (materialkostnad/VT). och genomsnittlig
lagringstid. Genomsnitt för nigra branscher för perioden
1966-1972.

B r a n s c h~

31 000 32 000 33 000 34 100 35 000}tx 36 000 37 000 38 000

Livsmedel Textil Trävaru Massa! Kemisk Jord/ Järn/ Verkstad
papper sten stål

1966 (MK/VT)j 14,4 7,6 8,3 10,0 12,8 11,0 21,6 4,7

L.tid. 3,2 3,9 3,9 3,9 2,6 1,9 3,2 4,5
J

1967 (MK/VT)j 2,1 14,7 0,2 -28,5 9,3 3,9 3,2 9,7

L.tid. 2~7 3,9 4,3 3,4 2,7 1,9 3,3 4,5
J

1968 (MK/VT)j 9,3 8,5 8,0 13,7 9,0 13,4 3,7 3,4

L.tid. 2,3 3,5 4,6 3,1 2,7 1,8 3,3 4,5
J

1969 (MK/VT)j 8,7 -1,3 12,5 7,4 10,3 8,5 9,0 9,6

L.tid. 1,9 3,3 4,7 2,2 3,1 2,2 3,0 4,4
J

1970 (MK/VT)j 18,1 11,9 7,3 4,7 10,7 -8,8 5,0 6,0

L.tid. 2,2 3,6 4,9 1,8 3,1 2,1 3,1 4,6
J

1971 (MK/VT)j 2,4 3,6 4,9 7,2 14,3 10,4 10,9 9,3

L.tid. 2,7 3,7 5,2 2,8 3,3 2,3 3,8 5,3
J

1972 (MK/VT)j 17,1 7,8 9,7 -7,9 8,2 8,6 13,5 5,6

L.tid. 3,5 3,9 6,0 5,2 3,3 2,2 3,8 5,5
J

x Branschnurnren syftar på SCB:s numrering enligt SNI-systemet.

XXI tabellerna exklusive gummiindustri.

Det intryck som Tabell 7:3 ger är att skillnaderna i resultat-

mätning enligt metod l och metod 2 är mycket små för "genomsnitts-

företaget".' Huvudskälet till detta är att prisutvecklingen under

perioden t o m 1972 var relativt stabil.

Tabell 7:3 bygger på förutsättningen att lagervolymen är

konstant. Om man i stället antar att lagervolymen förändras med -20

procent, +20 procent eller +50 procent förändras avvikelserna mycket

l Observera att avvikelserna utgör relativa avvikelser uttryckta i
procent. Om vi bortser från avvikelsens betydelse för värderingen
av totalt kapital (jämför avsnitt 7.3.4) motsvarar alltså exempelvis
avvikelsen "1,0" i Tabell 7:3 ungefär en skillnad mellan 10,1 och
10 procent beträffande RTj .
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Ärlig avvikelse i V
T

. mellan metod l och metod 2 för
llgenomsnittsföretaget" inom olika branscher. x P. = pris
förändringar i procent. Diff = avvikelse i proc~nt av
värdet enligt metod l. Avvikelsen = värdet enligt metod l
minus värdet enligt metod 2.

Bransch

31 000 32 000 33 000 34 100 35 oouxx 36 000 37 000 38 OOOXÄX

P. Diff P. Diff P. Diff P. Diff P. Diff P. Diff P. Diff P. Diff
J J J J J J J J

1965 1,8 - 1,9 - 5,8 - 2,9 - 1,0 - 2,9 - 7,5 - 2,0 -

1966 0,9 0,4 1,0 0,31 1 ,8 1,6 -0,9 2,0 -1,0 0,5 2,9 O,O( 4,4 1,9 1,0 0,3

1967 -4,5 0,2 -1,9 2,2 -0,9 0,0 -1,9 -1,0 -1,0 0,0 1,9 0,0 -3,4 0,9 1,9 -0,6

1968 -9,6
I

0,7 1,0 -1,1 -1,8 0,5 -1,9 -0,1 0,0 -0,2 0,0 0,2 1,7 -0,7 0,9 0,2

1969 5,3 -1,9 1,0 0,0 2,8 -4,3 3,0 -0,7 -2,0 0,6 1,8 -0,2 9,4 -2,0 3,7 -1,7

1970 9,1 -1,4 0,0 0,4 6,3 -2,2 11,5 -0,4 1,0 -1,0 5,4 0,4 14,1 -0,9 7,1 -1,6

1971 0,9 0,3 5,7 -0,9 2,5 1,4 3,4 -0,5 2,0 -0,5 6,8 -0,3 -7,5 9,8 4,2 1,4

1972 0,0 0,5 5,4 -0,1 3,3 -1,4 -0,8 -1,9 2,0 0,0 4,8 0,2 -1,5 -4,4 5,6 -1,0

Beträffande branschnumrens innebörd se Tabell 7:2.

xx Prisförändringarna är beräknade exklusive delbransch 35 500.
Förändringarna antas dock avse hela branschen.

xxx Prisindex för verkstadsindustrin avser "Verkstadsindustri utom
elektroindustri, varv, reparationer av bilar och cyklar" enligt
ÄkerbloID. Indexserien torde emellertid ej komma att variera
mer om dessa delbranscher inkluderades. Jämför Äkerblom (1975).

obetydligt (jämför Tabell 7:1). Tabell 7:3 förutsätter vidare att
lagret enligt metod 2 värderas till FIFU. Om man i stället antar
att värderingen sker till genomsnittspriser ökar avvikelserna. De

kommer emellertid endast i fyra fall (bransch 31 år 1969, bransch 33
år 1969 samt bransch 37 år 1971 och 1972) att överstiga ± 10 procent.

7.3.4 Lagervärderingens betydelse för beskrivningsmåttens värden

Analysen har hittills avsett skillnader mellan metod l och metod 2 be
träffande resultatmätningen (VTj ). Det intressanta för föreliggande
studie är emellertid skillnadernas betydelse för mått på tillväxt,
räntabilitet och kapitalstruktur.

Beträffande skillnaden i värderingen av totalt kapital upp-
går den till den orealiserade prisstegringen på varulagret. Annorlunda

uttryckt utgörs skillnaden av ackumulerade skillnader beträffande VTj .
Det innebär att det finns faktorer som verkar utjämnande när det gäller



131

skillnaden mellan metod l och metod 2 vid bestämningen av RTj . Om to

talt kapital i utgångsläget är lika enligt de två metoderna och VTj
enligt metod l underskattas i jämförelse med metod 2, kommer även

totalt kapital att underskattas. Detta innebär att RTj underskattas

relativt sett mindre än VTj .

Om man antar att den orealiserade prisstegringen till hälften
utgörs av eget kapital och till hälften av skattekredit, kan avvikel

sens betydelse för räntabiliteten på eget kapital - före och efter
skatt - studeras. Här gäller att skillnaden mellan metod 1 och metod 2

beror - förutom på avvikelsen beträffande VTj på företagets skuldsätt

ningsgrad. Ju högre skuldsättningsgrad, desto större avvikelse. Om

R~j enligt metod 2 uppgår till hälften av REj kommer den relativa skill

naden mellan metoderna att bli densamma för RE' och R~E
J '.

Avvikelsens betydelse för RSj inses lätt. Efte~som avvikelsen

i totalt kapital till hälften antas utgöra skattekredit kommer endast

nämnaren i RSj att påverkas. Liksom för REj beror avvikelsens storlek
beträffande RSj på företagets skuldsättningsgrad.

Även avvikelsens betydelse för (S/E). inses lätt. Avvikelsen
J

beträffande totalt kapital fördelas enligt ovanstående förutsättning

lika mellan Sj och Ej och storleken av skillnaden mellan (S/E)j enligt
metod l och enligt metod 2 beror alltså på värdet på (S/E)j "i utgångs
läget".

Eftersom analyserna i kapitlen 9 ff i huvudsak grundas på nivå

och förändringsvärden är den för föreliggande studie mest intressanta

frågan hur skillnaderna mellan metoderna påverkar nivå- och för
ändringsvärdena. Vi skall därför avslutningsvis illustrera betydelsen

av prisförändringar för dessa mått med "genomsnittsföretagetll i

bransch 37 (järn och stål)9 dvs den bransch där avvikelserna beträf

fande VTj var störst enligt Tabell 7:3. Detta görs i Tabell 7:4 som
även redovisar årsvisa värden. Justering av kapital har gjorts under

förutsättning av att det ej fanns någon skillnad mellan metoderna

vid värderingen 1965. 1 I övrigt har samma förutsättningar tillämpats
som i Tabell 7:3.

Tabell 7:4 visar mycket små skillnader mellan metoderna

för "genomsnittsföretaget". Beträffande de årsvisa värdena uppstår

nämnvärda skillnader endast för åren 1971 och 1972 (jämför prisföränd

ringarna enligt Tabell 7:3). Skillnaderna blir emellertid försumbara,

n~r de årsvisa värdena sammanfattas i konjunkturutjämnade mått för

~örutsättnirigenpåverkar endast beräkningen för 1966.
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Tabell 7:4. Jämförelse mellan metod l och metod 2 beträffande bestäm
ningen av några analysvariabler . "Genomsnitt sföretaget If

inom branschen "järn och stål". Jämförelse per år och
för nivå- och förändringsvärden (konjunkturutjämnade).x

Variabel Metod

Ri': l
E

2

S/E l

2

T' l

2

E' l

2

S' l

2

1966

8,2

8,4

4,7

4,7

16,2

16,6

7,9

8,1

1,64

1,64

12,3

12,5

6,4

6,6

16,1

16,2

6,2

6,3

4,5

4,5

11,3

11,4

5,8

5,9

1,75

1,75

6,4

6,4

3,6

3,6

8,1

8,0

1968

5,6

5,5

4,8

4,8

7,3

7,2

3,8

3,7

1,78

1,78

5,4

5,5

5,3

5,3

5,5

5,5

1969

8,8

8,6

5,2

5,2

17,2

16,7

8,6

8,3

1,87

1,87

15,2

15,0

8,8

9,3

18,7

18,6

1970

9,5

9,4

5,7

5,7

18,8

18,6

8,6

8,5

1,98

1,98

9,5

9,4

6,5

6,3

11,1

11,0

1971 1972

6,0 6,5

6,6 6,2

5,3 4,9

5,3 4,9

6,7 8,0

8,6 7,1

2,6 5,3

4,5 4,4

1,99 2,04

1,99 2,04

1,8 11,6

2,4 11,3

4,6 4,7

5,5 4,3

0,4 15,2

0,9 14,8

Nivå Förändr

7,6 -0,01

7,6 0,01

5,1 0,09

5,1 0,09

13,1 -0,69

13,2 -0,59

6,4 -0,28

6,5 -0,18

1,89 0,07

1,89 0,07

8,4 -0,04

8,4 -0,03

7,6 -0,10

7,6 -0,06

8,8 -0,05

8,8 -0,05

~ Nivå- och förändringsvärden har bestämts utifrån tabellens värden för
1966-72 och avser alltså ej ett genomsnitt av nivå/förändringsvärden
för respektive företag.

nivå och förändring. Detta hänger samman med att priserna varierat
konjunkturellt. Eftersom nivå- och förändringsmåtten bestäms efter
konjunkturutjämning blir skillnaderna mellan metoderna ytterligare

mindre för dessa mått.
Sammanfattningsvis ger ovanstående analys anledning till slut

satsen att den empiriska analysen i Kapitel 9 ff ej nämnvärt skulle
ha förändrats för "genomsnittsföretagetll om hänsyn tagits till oreali

serad prisökning (prisreduktion) på lager. Detta beror på de måttliga
prisvariationerna under perioden 1966-1972 och på att priserna för-
ändrats konjunkturellt. Den senare omständigheten reducerar prisför
ändringarnas betydelse för de mått som främst utnyttjas i Kapitel 9 ff
nämligen nivå- och förändringsmått. Slutsatsen för "genomsnittsföre
taget" gäller självfallet ej alla företag. Prisutvecklingen för en
skilda varor i enskilda företag kan ha varit väsentligt mer instabil.
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7.4 BETYDELSEN AV VÄRDEFöRÄNDRINGAR PA MATERIELLA ANLAGGNINGSTILL
GANGAR FöR SKILLNADEN MELLAN METOD l och METOD 2

7.4.1 Betydelsen av värderingen av materiella anläggningstillgångar
för mätning av resultat och kapital 1

Metod l innebär att de materiella anläggningstillgångarn~ (MA) värde-
ras utifrån historisk anskaffningskostnad, dvs att resultatet belas-
tas med avskrivning på anskaffningskostnaden. I~etod 2 innebär att MA
värderas utifrån tillgångarnas återanskaffningskostnad, dvs att resul
tatet belastas med avskrivning på återanskaffningskostnad samtidigt som
periodens värdestegring betraktas som intäkt. 2 Skillnaderna mellan me
toderna för resultatmätningen beror således på den orealiserade värde
stegringen vid periodens början och slut (jämför avsnitt 7.3.1).3 Vid
prisstegring och positiv reacl tillväxttakt i investeringarna blir värde

minskningen på MA vid värdering till återanskaffningskostnad (dvs net-

l Diskussionen knyts till betydelsen för VTj respektive Tj och därmed
för RTjo Betydelsen för övriga beskrivningsmått diskuteras i avsnitt
104040

2 För att underlätta framställningen talar vi endast om värdestegring.
Värdereduktion behandlas analogt. För att kunna koncentrera analysen
till MA förutsätts att orealiserad värdestegring på övriga tillgång
ar är noll.

3 Skillnaden i resultat kan härledas på följande sätt:

(l) RVM2j - l = RVMlti-l · lj_l' där I j _l är ett index som uttrycker

ökningen i prjset på MA från anskaffningstillfället till värderings
tillfället (ingången av period j)o Om avskrivningen på anskaffnings
kostnaden under period j är AVj blir RVM . = RVM1o_1 - AV. om de
reala bruttoninvesteringarna under perio~~n (q.) at noll. VIdare är

J
(2) RVM2j RVMlj o lj_l (l + Pj)

= (RV
M1

, l ~ AV.) · l. l · (l + p.)
J~ J J- J

Värdeminskningen vid metod 2 kan då skrivas som

RVM2j - RVM2j - l = (RVMlj - 1 - AVj ) · lj_l . (l +P j ) + RVMlj - l

l. lJ-

( 3) - AV. . I. l o (l + p.) + RVM1 · l o I. l · P o

J J- J J- J- J

Den första termen i (3) uttrycker avskrivningen på återanskaffnings
kostnaden och den andra termen uttrycker periodens värdestegring.
Skillnaden i resultat mellan metoderna (VT Ml' - V 2') kan således
skrivas som ' J T,M J

(4) - AV
j

+ AV,i . I j _
1

(l + Pj) - RVMlj - 1 . I j _l . Pj' vilket mot-

svarar förändringen i orealiserad värdestegring.



134

x.
J

y.
J

( l )

tot av avskrivning på återanskaffningskostnad och värdestegring) lägre
än vid värdering till anskaffningskostnad. Detta medför att resulta
tet enligt metod l blir lägre - allt annat lika - än enligt metod 2.
På motsvarande sätt blir tillgångarnas restvärde (RV) lägre. Skillna
derna ökar då prisstegringstakt och/eller livslängd ökar och minskar då
den reala tillväxttakten ökar (jämför avsnitt 7.3.1).

Metod l innebär således vid nämnda förutsättningar att både re
sultat- och kapitalmått erhåller lägre värde än vid metod 2. Huruvida
detta leder till en högre eller lägre räntabilitet på totalt kapital
(före skatt) beror på hur stor andel av tillgångarna som utgörs av MA
samt på räntabilitetsnivån. Räntabiliteten på totalt kapital enligt

metod 2 - RT,M2j - kan skrivas som
X y.. (p. + q.)

R R + j J J J d··
T,M2j = T,Mlj · + , ar

l +X. +y. l +X. +Y.
J J J J

(omsät t ni ngs t i 11 gångar )j _l / RVMlj __,

(ackumul erad areal i serad värdestegri ng). 1/RVM1 · l
J- J-'

Pj prisstegringstakt

q real tillväxttakt i bruttoinvesteringar avseende MAj

Formuleringen förutsätter att ett jämviktsläge uppnåtts. Detta
uppnås efter en period motsvarande livslängden på MA (n år)l när till
växttakten i de reala bruttoinvesteringarna är konstant och prisför
ändringstakten likaså är konstant. I detta jämviktsläge växer avskriv
ningar och RV i samma takt (p + q) oberoende av mätmetod. 2

Skillnaden mellan de två räntabilitetsmåtten kan skrivas som
Y.

J
Rr ,MLj - Rr ,M2j = l X Y+ . + .

J J

( 2)

l Med livslängd åsyftas avskrivningstid. Vi förutsätter linjära av
skrivningar. Förutsättningarna utnyttjas fortsättningsvis i avsnitt
7.4.

2 Formuleringen (l) förutsätter att RTj definieras utifrån ingående kapi
tal. Eftersom RV i jämviktsläget växer i samma takt enligt de båda
mätmetoderna gäller detsamma för den orealiserade värdestegringen.
Uttrycket (l) kan då härledas på följande sätt:

V
2 · = R .. (l + X.) RV",l . l + Y

J
. • RVMl . l (p. + q.)

T ,M J T ,MlJ J l'~ J - J - J J

~M2 j-l = (l + Yj + Xj ) . RVM1 j-l

RT ,M2j = VT,M2j lOO/TM2 j-l' vilket ger (l).
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Av punkt 2 framgår att RT,Mlj i jämviktsälet är större än (mindre än)
RT M2i när RT Ml' är större än (mindre än) p. + q .. Vid en given no-

, ,,: , J J J
minell tillväxttakt i bruttoinvesteringarna (Pj + qj) ökar skillnaden
med ökad livslängd (detta ökar värdet på Yj ) och med högre andel MA av
totalt kapital (detta reducerar värdet på Xj ). Hur avvikelsen mellan
räntabilitetsmåtten beror av Pj' qj och n kan allmänt beskrivas på föl
jande sätt (jämför Figur 7.1).

Figur 1~1. Värde på RT ' vid mätning enligt metod 2 vid olika prisför
ändringstaki (p.) real tillväxttakt i materiella anlägg
ningstillgångarJ(q.) och livslängd (n) vid given R

T
. enligt

metod lo J J
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7.4.2 Skillnader mellan metoderna vid alternativa investeringsförlopp'

Ovanstående analytiska diskussion förutsatte konstant real tillväxttakt

i bruttoinvesteringar (qj) och konstant prisförändringstakt (Pj) över
tiden. Funktionsuttrycken preciserades för en period då jämvikt upp

nåtts, dvs efter minst n år. I detta avsnitt skall vi diskutera skill

naderna melian metoderna vid mätning av RTj när tillväxttakten i de re

ala bruttonvesteringarna varierar över tiden. Detta görs mot bakgrund

aven simuleringsmodell där qj varieras och konsekvenserna för skill

naden mellan RT,Mlj och RT,M2j beräknas. Vi antar därvid att perio
den före simulerad period kännetecknas av konstant qj och Pj och att
jämviktsläget uppnåtts (dvs simulerad period föregås aven period på

minst n år). Figur 7:2 beskriver hur RT,M2j varierar över tiden vid
alternativa antaganden rörande de årsvisa reala bruttoinvesteringarnas

variation kring ett trendvärde på 6 procent. Bruttoinvesteringarna

antas variera cykliskt med en cykel längd på fyra år. De årsvisa inves

teringarna antas avvika från trendvärdet med ± 20 procent respektive

± 40 procent. 2 RTj antas uppgå till 8,6 procent alla år, vilket mot

svarar medianvärdet för RT för perioden 1966-1972 (jämför Figur 9:l)~

Livslängden antas uppgå till tio år och p. till 6 procent för alla år.
J

Av Figur 7:2 framgår att variationer i q. kring ett trendvärde
J

ej har stor betydelse för skillnaden mellan RT,Mlj och RT,M2j. De
reduceras jämfört med Figur 7:2 om n ökar, variationerna i de årsvisa

investeringarna minskar och/eller om andelen MA av totalt kapital re

duceras. Avvikelserna påverkas ej nämnvärt om Rr,Mlj förändras, om Pj
förändras (förutsatt att Pj antar samma värde alla år) eller om den
trendmässiga utvecklingen avseende q. ändras. Figur 7:2 indikerar att

J
om bruttoinvesteringarna varierar konjunkturellt och Pj är konstant
över tiden så torde ej avvikelserna vad gäller nivå- och förändrings

värden enligt metod 2 jämfört med metod 1 vara stora.

Figur 7:2 illustrerar ett fall då investeringsutvecklingen va

rierar konjunkturellt. Självfallet erhålls andra mönster då utveckling

en är annorlunda~ exempelvis då investeringarna förändras språngvis.

l Diskussionen i avsnittet avser ett enskilt företag. För att under-
lätta framställningen utelämnas företagsindex.

2
Om trendvärdena är 100; 106; 112,4; 119,1; 126,2; etc så uppgår de
årsvisa värdena till 100; 127,2; 112,4; 95,3; 126,2; etc respektive
100; 148,4; 112,4; 71,5; 126,2; etc.
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10 15 ÅR

Figur 7:2. Årsvisa värden på RTj enligt metod 2 när de reala brutto
investeringarna varierar med 20 procent (streckad kurva)
alternativt 40 procent (heldragen kurva) kring en trend
mässig utveckling på +6 procent per åro RTj enligt metod
l = 8,6 procent, livslängd = tio år och prisförändrings
takt = 6 procent per år.

7.4.3 Skillnader mellan metoderna vid varierande priser

Grundskälet till avvikelserna mellan metod 1 och metod 2 är att priser
na förändras. Liksom beträffande varulager är det därvid främst varia
tioner i priser som medför avvikelser. Om priserna ej varierar utan Pj
är konstant över tiden (men f O) blir avvikelserna små. I detta avsnitt
skall vi med hjälp av några enkla antaganden illustrera betydelsen av
prisförändringar för skillnaderna mellan metoderna. Analysen görs för
perioden 1966-1972. Förutsättningarna för analysen är följande:
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Vi förutsätter att p. före 1966 var konstant = 4 procent under en period
1 J 2av n år. q. antas konstant = O alternativt 6 procent. Andelen MA av

J
totala tillgångar antas uppgå till 20 alternativt 40 procent. Detta
motsvarar kvartilvärdena för faktiskt uppmätta nivåvärden för perioden.
R . antas uppgå till 4 alternativt 12 procent och vara konstant
T,~11 J .. .

över perioden. Dessa värden är cirka 1 procentenhet lagre respektlve

högre än kvartilvärdena för faktiskt uppmätt RT. Livslängden (n) antas

uppgå till tio alternativt tjugo år.
r Figur 7:3 redovisas utfallet aven beräkning av skillnaderna

mellan metoderna beträffande RTj . Figuren illustrerar det fall då maxi

mala avvikelser erhålls utifrån ovanstående förutsättningar. I alla
jämförda alternativ har den i figuren angivna prisutvecklingen utnytt-

jats.

Som framgår av Figur 7:3 beskriver avvikelsen mellan RT,M2j

och RT,Mlj ett konjunkturellt förlopp. Om tekniken för bestämning av
konjunkturutjämnande nivå- och förändringsvärden utnyttjas för att be
stämma en genomsnittlig avvikelse (jämför Kapitel 4) skulle avvikelsen
för nivåvärdet uppgå till 0,6 procentenheter och för förändringsvärdet

till 0,3 procentenheter. Alla studerade kombinationer av RT,Mlj' n, qj
och MAlT ger ett mönster likartat Figur 7:3, även om avvikelsernas

storlek är mindre. Kurvornas "läge" i förhållande till RT,Ml beror där

vid på utnyttjade värden på RT,M1 och på värdena för Pj och qj för pe
rioden före 1966 (jämför Figur 7:1). Med reservation för att förutsätt

ningarna i de enskilda företagen kan förändra bilden av det principiella

förloppet enligt Figur 7:3 skulle detta betyda att ~RT vid bestämning
enligt metod 2 skulle vara mindre negativ (alternativt mer positiv)
jämfört med den beskrivning som ges i Kapitlen 9ff. På motsvarande

sätt skulle RT vara något högre. Om hänsyn tas till att mönstret en-
ligt Figur 7:3 representerar det fall då de största avvikelserna erhål

lits är det dock sannolikt - med ovan gjorda reservationer - att av

vikelserna är små och ej betydelsefulla för beskrivningen i Kapitelen 9ff.

l Under perioden 1956-1965 uppgick prisförändringarna på maskintyperna
"ugnar och tyngre c<.rbetsmaskiner" till i genomsnitt 4 procent per år.
Under perioden 1966-1972 utvecklades priserna enligt Figur 7:3.
Priserna på andra maskintyper utvecklades likartat. Källa: Försäk
ringsbranschens Serviceaktiebolags Indexmeddelanden.

2 Mot bakgrund av analysen i avsnitt 7.4.2 kan vi här förenkla analy
sen genom att ej beakta variationer i qj. Dylika variationer torde
ej förändra analysutfallet i nämnvärd grad.
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R
r

,M2Jl

RT,M1j

, i ,

1966 1967 1968

Pj' 100%
: 4,2 -1,8 -4A

i , i

1969 1910 1911

8,3 3J) 7,0

,
1972

6,1

Figur 7:3. RTo enligt metod 2 vid varierande priser när RT " enligt
meiod l är 4 procent. Andelen materiella anläg~ningstill
gångar av totalt kapital = 20 procent (streckad linje)
eller 40 procent (heldragen linje). Livslängd tjugor år.
Prisförändring före 1966 = 4 procent per år. Real till
växttakt i bruttoinvesteringarna = 6 procent per år.

7.4.4 Betydelsen av skillnaderna mellan metoderna för utnyttjade
beskrivningsmått

Syftet med föreliggande avsnitt är att diskutera i vilken riktning som

en mätning enligt metod 2 under vissa förutsättningar kan förväntas för

ändra erhållna mätresultat. Låt oss därvid utnyttja språkbruket "över-/

underskatta" för det fall då metod l ger mätvärden över-/understigande

mätvärdena enligt metod 2. Förutsättningarna för diskussionen är föl
jande:

l. Pj antas för studerade företag genomsnittligt sett har utveck
lats i enlighet med Figur 7:3. Det principiella mönstret enligt
figuren antas gälla genomsnittligt sett.
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20 Utvecklingen för Pj och qj före 1966 har varit sådan att Rr år

1966 är lika enligt de båda metoderna (förutsättningen påverkar

endast nivåvärdena).

3. Skillnaden i justerat värde på MA enligt metod l och 2 betraktas

som obeskattad reserv. Nominell skattesats antas uppgå till 50

procent~

Med dessa förutsättningar torde betydelsen av prisförändringar

fär erhållna mätresultat kunna sammanfattas på fäljande sätt beträffande

genomsnittligt erhållna nivå- och förändringsvärden:

RT och ~RT torde underskattas något. Detta gäller även r' och
~Tt o Vid en S/E överstigande 1 (vilket är det vanliga; jämför Kapitlen

9ff) skulle S/E överskattas samtidigt som skuldsättningsgradens ökning

(minskning) skulle överskattas (underskattas) när vi utnyttjar ~(S/E)

som mått. R
S

skulle överskattas på grund av underskattningen av skatte

krediter. Detta gäller även ~RS. Betydelsen för RE' ~RE och därmed

R~ och ~R~ skulle då bli likartad som för RT respektive ~RT. Avvikel
sens storlek (mätt i procentenheter) skulle dock i allmänhet bli större,

särskilt för RE och ~REo Justerad skattesats skulle däremot ej föränd
ras - förutsatt att den är 50 procent enligt metod l. Eftersom eget

kapital skulle underskattas skulle U/E och N/E överskattas.

Beträffande måtten på tillväxttakt skulle mönstret beträffande
El, ~E' och SJ, ~SJ bli analogt med T', ~T~. Avvikelsens storlek (mätt

i procentenheter) skulle bli större för EJ och ~EJ förutsatt att S/E

överstiger'o För tillväxtmåtten utanför grundschemat skulle utveck
lingen beträffande mått som påverkats av MA påverkas. Avvikelserna

skulle bli större än för T' och ~Tl (mätt i procentenheter).

Mot bakgrund av att Figur 7:3 representerar den kombination av

förutsättningar som resulterat i de största avvikelserna av prövade

kombinationer är det sannolikt - förutsatt att det principiella mönst

ret enligt figuren antas gälla genomsnittligt sett - att ovanstående

över-/underskattningar i allmänhet är små (mätt i procentenheter).

Detta gäller särskilt T', S' S/E och RS samt korresponderande föränd

ringsmått men även för RT(~RT). Störst torde avvikelserna - vad gäller

grundschemats variabler - bli för RE(~RE) och R~ ( R~).
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MÄTRESULTATENS KÄNSl~GHETFÖR
VALDA OPERATIONAl~SER~NGAR

I avsnitt 2.5.1 redogjordes för de olika II nivåer" som en validi

tetsdiskussion kan knytas till. I Kapitel 7 j~mfördes sedan två

metoder för mätning av penningränta. I föreliggande kapitel skall

resterande "nivåer" diskuteras. Frågan är därvid för det första

hur mätresultaten påverkats av mätinstrumentets utformning 9 dvs av

gjorda operationaliseringar av de olika balans- och resultaträk

ningsposterna. Denna fråga rör således hur validiteten påverkats

av bestämningen av årsvisa värden. För det andra är frågan hur

validiteten påverkats av valet av teknik för sammanfattande ~arak

täristik över analysperioden av respektive beskrivningsmått~ dvs

hur den påverkats av vald teknik för bestämning av konjunkturut

jämnade nivå- och förändringsvärden. Diskussionen i detta kapitel

kommer att avse dessa två frågor. Kapitlet avslutas med en redo

görelse för vilka åtgärder inför den emprisiska analysen i Kapitlen

9ff som vidtagits med anledning av diskussionen i Kapitel 7 och 8.

8.2 MÄTNINGARNAS KÄNSLIGHET FöR VALDA OPERATIONALISERINGAR AV
BALANS- OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER

8.2. l Avgränsni ngar

Vid given metod för mätning av penningränta (metod l) påverkas be

skrivningsmåtten av hur enskilda poster i balans- och resultaträk

ningarna operationaliserats. Exempelvis kan justerat värde på

maskiner och inventarier operationaliseras på olika sätt - via

netto- eller bruttoinvesteringar; via annan avskrivningstid och

metodik än den valda etc.
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Det är således angeläget att beskrivningsmåttens känslighet
för valda operationaliseringar studeras. Denna känslighet är emel
lertid olika för olika typer av balans- och resultaträkningsposter
där alternativa operationaliseringar kan tänkas. En prioritering
av vilka känslighetsanalyser som skall genomföras måste göras.
Med hänsyn till tillgängliga undersökningsresurser måste priorite
ringen göras efter vad som kan förväntas vara särskilt betydelse
fullt vid bestämningen av beskrivningsmåttens värde. Mot bakgrund
av den diskussion som genomfördes i Kapitel 5 och Appendix 2 röran
de valet av operationalisering av respektive post i balans- och re
sultaträkningarna torde därvid två analyser framstå som särskilt
angelägna. Den första gäller beskrivningsmåttens känslighet för
valet av avskrivningstid på maskiner och inventarier. l Den andra
gäller måttens känslighet för utnyttjad teknik för bestämning av
beräknade räntor. Fortsättningsvis skall vi detta avsnitt be
gränsa diskussionen till dessa två aspekter.

8.2.2 Analys av avskrivningstider på maskiner och inventarier

För företag med en någorlunda kontinuerlig förnyelse av anläggningar
medför en överskattning av avskrivningstiden att avskrivningar en
ligt plan underskattas och att därmed rörelseresultat efter avskriv
ningar överskattas. 2 Samtidigt överskattas tillgångarnas justerade
värde och därmed totalt kapital. Detta betyder att "felen ll verkar
utjämnande vid bestämningen av räntabilitetsmått. Om avskrivningen
enligt plan underskattas kommer reservförändringen vid överavskriv
ning att överskattas. Obeskattade reserver kommer alltså att över
skattas. Vilken effekt detta får för företagets skuldsättningsgrad
beror på skuldsättningsgradens storlek. Om skuldsättningsgraden är
1 i utgångsläget och skattesatsen 50 procent kommer felskattningen av
avskrivningen ej att ha någon betydelse. Felskattningen innebär ju

l Det linjära avskrivnings förloppet över viss tid kan ses som en
approximation till ett degressivt avskrivningsförlopp över en viss
längre tid (jämför Kapitel 5). I denna mening kan således en ana
lys av olika avskrivningstider men med linjär avskrivningsmetod
ses som en analys av olika förutsättningar beträffande tillgångar
nas ekonomiska livslängd. Jämför t ex Johansson (1961).

2
Diskussionen förs för det fall att avskrivningstiden överskattas.
Analog diskussion kan föras när tiden underskattas.
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- vid skattesatsen 50 % - att eget kapital och skulder (skattekre
dit) felskattas lika mycket.

Avgörande för felskattningens bet~del~e för beskrivnings
måtten är de materiella anläggningstillgångarnas andel av totalt
kapital (MA/T), deras tillväxttakt (MAI) samt hur mycket avskriv
ningstiden felskattas. l Ju större MA/T och ju högre MAI desto
större avvikelse. Empiriskt borde samtidigt ett samband mellan
dessa två variabler föreligga. Vid given tillväxttakt i totalt
kapital borde hög MAI bidra till ökad andel dylika tillgångar av
totalt kapital.

I Kapitel 5 redovisades vilka avskrivningstider som utnytt
jats för olika företag. Där angavs även ett intervall inom vilket
avskrivningstiden mest sannolikt kunde anses ligga. I det följande

skall visas hur värdena på olika beskrivningsmått skulle förändras
om avskrivningstiden förkortas så att den sätts till den lägre in
tervallgränsen, dvs förkortas med cirka 20 procent. Detta motsva
rar en avkortning på mellan ett år (i de fall avskrivningstiden i
utgångsläget är sex år) och tre år (i de fall avskrivningstiden i

utgångsläget är femton år). Redovisningen görs i Tabell 8:1 för
variabler som kan antas vara särskilt känsliga för valet av avskriv
ningstid. I tabellen visas genomsnittlig avvikelse för respektive

beskrivningsmått, dvs skillnaden mellan en bestämning av värdet en
ligt ursprunglig (dvs faktiskt utnyttjad) avskrivningstid och enligt
förkortad avskrivningstid. Avvikelsen mäts i procentenheter (mot
svarande). Beräkningarna har utförts för de företag som kunnat

analyseras hela perioden 1966-1972, dvs företag till vilka huvud-

l Fortsättningsvis talas om materiella anläggningstillgångar, dvs
maskiner och inventarier, fastigheter samt pågående nyanläggning
ar. Eftersom analysen avser maskiner och inventarier skulle det
kunna anföras att diskussionen borde gälla deras andel av totalt
kapital respektive deras tillväxttakt. Emellertid innebär ut
nyttjandet av MA' respektive MA/T i stället för motsvarande mått
för maskiner och inventarier ett indirekt hänsynstagande till mät
resultatens känslighet för vald operationalisering av värdet på
fastigheter. Eftersom felskattningen ökar med stigande andel
MAlT (jämför nedan) kan den maximalt uppgå till de beräknade vär
dena om avvikelserna i stället bestämts utifrån andelen maskiner
och inventarier av totalt kapital.
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intresset knyts i Kapitlen 9ff. Beräkningarna avser konjunkturut

jämnade värden. För vissa variabler redovisas både nivå- och för

ändringsvärden. De senare redovisas för variabler där förändrings
värden utnyttjas i Kapitlen 9ff. För övriga variabler anges endast

nivåvärden. tabellen differentieras mellan hög, normal och låg

MA/T respektive hög, normal och låg MAI. Med "hög" menas då den

tredjedel av företagen med de högsta värdena. Med "låg" förstås
den tredjedel av företagen med de lägsta värdena etc. Varje tred
jedel av företagen med viss MAI har således underindelats i tre

grupper efter värdet på MA/T. För varje sådan undergrupp har genom

snittlig (medianvärdet) avvikelse mätt i procentenheter beräknats. l

En positiv skillnad indikerar att vald operationalisering medfört

ett värde överstigande det värde som erhålls när en kortare avskriv
ningstid utnyttjas.

Tabell 8:1. Jämförelse mellan variabelvärden bestämda utifrån ut
nyttjad avskrivningstid och värden bestämda utifrån
avkortad avskrivningstid. Medianvärden för respektive
grupp. Analysperiod 1966-1972. Analys för samtliga
företag som kunnat studeras denna period. Konjunktur
utjämnade värden. "H"="Hög", "N"="Normal" och "L"="Låg".
Tabellen omfattar nio variabler (deltabeller).

l Räntabilitet på
totalt kapi tal

MA/T=

L N H

Nivåvärden

L 0,0 0,0 0,1

MA'= N 0,1 0,2 0,3

H 0,2 0,5 0,9

Förändringsvärden

L 0,02 0,02 -0,12

MA'= N -0,01 -0,03 -0,07

H 0,01 -0,01 -0,17

2 Skuldsättningsgrad

MA/T=

L N H

-0,10 -0,01 -0,02

-0,01 0,00 0,00

0,00 0,01 0,00

-0,02 0,00 0,02

0,00 -0,05 0,00

0,00 0,00 0,00

(forts nästa s)

l
Se fotnot s 146
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Tabell 8:1. (forts)

3 Räntabilitet på eget
kapital före skatt

MA/T=

L N H

Nivåvärden

L 0,2 0,2 0,6

MA'= N 0,4 0,7 1,0

H 1,2 2,2 3,3

Förändringsvärden

L 0,25 0,05 -0,40

MA'= N -0,09 0,50 -0,28

H 0,04 0,05 -0,41

5 Tillväxttakt i eget
kapital

MA/T=

L N H

Nivåvården

L -0,1 0,0 -0,1

MA'= N 0,0 0,1 0,1

H 0,2 0,3 0,2

l Tillväxttakt i materi
ella anläggningstillgångar

MA/T=

4 Räntabilitet på eget
kapital efter skatt

MA/T:

L N H

0,2 0.,1 0.,3

0,2 0,3 0,5

0,5 1,1 1,5

0,15 0,02 -0,18

-0,05 0,12 -0,13

0,02 -0,03 -0,21

6 Tillväxttakt i skulder

MA/T=

L N H

0,0 0,0 -0,1

0,0 0,0 0,1

0,1 0,3 0,1

8 Tillväxttakt i reala
tillgångar

MA/T=

L N H L N H

Nivåvärden

L -1,3 -1,4 -2,4 -0,4 -0,5 -0,8

MA'= N 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0

H 1,3 2,0 2,4 0,4 0,9 0,9

9 Tillväxttakt i anlägg-
ningstillgångar

MA/T=

L N H

Nivåvärden

L -1,0 -1,1 -1,9

MA'= N 0,0 0,0 -0,1

H 0,6 1,2 1,4
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Deltabell l (i Tabell 8:1) avser RT respektive 6RT och

får tjäna som utgångspunkt för analysen även av övriga variabler.
Som framgår av deltabellen gäller allmänt att en avkortad avskriv
ningstid medför lägre genomsnittlig räntabilitetsnivå. Det bety
der att den reduktion av rörelseresultatet som följer aven avkortad
avskrivningstid ej kompenseras aven reduktion i totalt kapital så
att RT hålls oförändrad. För de flesta kombinationer av MAI och
MA/T gäller vidare att skillnaden i förändring i räntabilitet på
totalt kapital är negativ. Samtidigt är skillnaderna små. Som senare
skall visas (t ex Kapitel 9) är ~RT enligt vald avskrivningstid i

allmänhet negativ. Det innebär att även ~RT enligt avkortad av
skrivningstid i allmänhet torde vara negativ men med ett något
mindre tal. Sammanfattningsvis innebär detta att en tänkt kurva
över RTj i allmänhet torde bli "flackare lJ och ligga på en lägre ni
vå om en kortare avskrivningstid utnyttjas.

Beträffande betydelsen av MAlT respektive MAI gäller att
avvikelsen ökar med stigande andel respektive stigande tillväxttakt.

Skillnadens storlek beror på hur stor skillnaden i avskriv
ningstid är. Analysen bygger som nämnts på att tiden avkortas med
cirka 20 procent. Detta medför att skillnaden som mest uppgår till
cirka 0~9 procentenheter (medianvärdet för företagsgruppen "hög"
MAI, "hög ll MA/T). För samtliga företagsgrupper med "normalII eller
"låg" MAI (cirka 67 procent av företagen) understiger medianvärdet
0,3 procentenheter. Jämfört med faktiskt uppmätt RT är alltså dessa

avvikelser relativt små (RT var i genomsnitt cirka åtta procent;

jämför Kapitel 9). Beträffande förändringsvärdena är avvikelsen
större än 0,1 procentenhet endast för företagsgruppen med "hög ll

l (forts: s 144)

Andelen av totala antalet företag som respektive cell i tabellen
grundar sig på framgår av följande sammanställning:

Tillväxttakt i materiella
anläggningstillgångar

Låg Normal Hög Totalt
% % % %

Andel mate- Låg 12 14 8 34
riella an-

Normal 10 10 13läggnings- 33
tillgångar Hög 12 9 12 33
av totalt

34kapital Totalt 33 33
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MAlT och Il hög" e11 er "l åg II MA I (ci rka 24 procent av företagen).

Allmänt gäller att avvikelsen för endast tre procent av företagen
är större än 0,1 procentenhet samtidigt som 6RT byter tecken.

Som framgår av Tabell 8:1, deltabell 2, medför en förkor

tad avskrivningstid mycket små förändringar i bestämningen av
skuldsättningsgraden. Allmänt gäller att en förkortad avskriv
ningstid endast för ett företag medför att 6(S/E) byter tecken sam

tidigt som avvikelsen överstiger 0,05 enheter.

Beträffande grundschemats variabler är RE och R~ mest käns
liga för en förkortning av avskrivningstiden vilket framgår av del
tabellerna 3 och 4 i Tabell 8:1. Detta är naturligt med hänsyn

till att skuldsättningsgraden för de flesta företag översteg 1,0.
Beträffande RS är avvikelserna försumbara, varför RS ej redovisas

i Tabell 8;1. Mönstret för RE och RE är således detsamma som be
träffande RT. För företag med IIhög ll MA' överstiger avvikelsen en

procentenhet vad gäller RE medan det ligger mellan 0,5 och 1,5
procentenheter- för Rg. För övri ga företagsgrupper med l ägre MA'
är avvikelsen mindre än en respektive en halv procentenhet. För
6RE gäller att värdet för två procent av företagen byter tecken

samtidigt som avvikelsen överstiger 0,1 procentenhet. Andelen är
lika stor för 6R[.

För tillväxtmåtten i grundschemat är avvikelserna relativt
små (jämför deltabellerna 5 och 6). För både El och SI gäller att

avvikelsen för de flesta grupperna understiger 0,3 procentenheter.

Beträffande tillväxttakten i eget kapital kan noteras att avvikel
sen beträffande RE ej helt Ilslår igenomII i tillväxttakten i eget

kapital. Detta orsakas av relationen utdelning/eget kapital för
vilken gäller att endast nämnaren påverkas aven förändring av av

skrivningstiden. För såväl 6[' som 65 1 gäller att förändringsvär

dena för endast en procent av företagen byter tecken samtidigt som
avvikelsen överstiger 0,1 procentenhet.

För tillväxttakten i totalt kapital gäller att avvikelsen

endast för en företagsgrupp ("hög ll tillväxttakt i materiella an
läggningstillgångar och IInormal/l andel materiella anläggningstill

gångar) överstiger 0,1 procentenhet. Någon deltabell för tillväxt
takt i totalt kapital har därför ej redovisats. För 6T' gäller
att värdena ej för något företag byter tecken samtidigt som avvi
kelsen överstiger 0,1 procentenhet.
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Vad gäller betydelsen av avkortad avskrivningstid för olika till

växtmått utanför grundschemat gäller att avvikelserna för vissa

mått är relativt stor - mätt i procentenheter. Detta framgår av

deltabellerna 7-9 vilka ej erfordrar närmare kommentarer.
Den hittillsvarande analysen har avsett en jämförelse

mellan vald avskrivningstid och en alternativ~ förkortad avskriv
ningstid. Denna skulle kunna kompletteras med motsvarande analys

för det fall avskrivningstiden förlängs. Av kostnadsskäl har emel
lertid detta måst uteslutas. Trots detta torde följande samman
fattande omdömen om avskrivningstidens betydelse för analysvariab
lernas värden kunna fällas: I de fall den korrekta avskrivnings
tiden felskattas är det beträffande grundschemats variabler främst

räntabilitetsmåtten - och då räntabiliteten på eget kapital - som
bli)~ felaktigt bestämda. Här gäller att en överskattning av den
korrekta avskrivningstiden ger en överskattning av räntabilitets
nivån och vice versa. Skillnaden mellan vald och korrekt avskriv
ningstid måste dock vara betydande för att förändringens riktning
skall felskattas.

8.2.3 Analys av beräknade räntor

I Kapitel 5 redovisades de räntesatser som utnyttjats vid bestäm

ning av beräknade räntor på leverantörsskulder och på pensions

skulder. l Analysen av beskrivningsmåttens känslighet för valda
räntesatser kan indelas i två frågor. Den första gäller om beräk
nade räntor över huvud taget borde utnyttjas. Denna fråga rör så
ledes hur beskrivningsmåtten alternativt skulle ha kunnat operatio
naliseras. Den andra frågan är vilken betydelse valda räntesatser
- förutsatt att begreppet beräknade räntor utnyttjas - har för vär

dena på analysmåtten. Den första frågan ligger således egentligen
utanför syftet med föreliggande avsnitt. Emellertid innebär en
analys av den första frågan att även den andra belyses. Om utnytt
jade räntesatser varieras är ju extremalternativet att sätta ränte
satsen till noll. Av detta skäl skall analysen i föreliggande av
snitt avse en jämförelse mellan vald operationalisering och det
fall då beräknade räntor ej utnyttjas.

l
Det kan diskuteras om räntan på pensionsskulden bör betraktas
som eD beräknad ränta. Detta synsätt omfattas dock i föreliggande
avsnitt.
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De av grundschemats variabler som påverkas av beräknade

räntor är RTj och RSjo I vilken utsträckning dessa påverkas beror
på leverantörs- och pensionsskuldernas andel av totalt respektive

främmande kapital. Annorlunda uttryckt beror påverkan på RTj vid
given skuldstruktur på skuldsättningsgradens storlek. Givet värden

på leverantörs- och pensionsskulder, totala skulder samt totalt ka

pital kan alltså skillnaden (i procentenheter), vad gäller RTj och
RSj när beräknade räntor utnyttjas jämfört med när de ej utnyttjas,

bestämmas analytiskt. Detta är emellertid mindre intressant. Mer

intressant är att illustrera vilka skillnader som föreligger i det

empiriska materialet och att göra detta för företag med olika skuld

sättningsgrad.
I Tabell 8:2 visas aktuella skillnader i procentenheter.

Ski 11 naden har därvi d bestämts som värdet när beräknade räntor ut
nyttjas minus värdet när beräknade räntor ej utnyttjas o Tabellen

avser konjunkturutjämnade värden för 1966-1972 och omfattar samtliga

företag som kunnat analyseras för denna period. I tabellen redovi
sas medelvärden för fem företagsgrupper där kriteriet för gruppin

delningen utgörs av skuldsättningsgradens storlek (nivåvärdet).
Med företag med II myc ket hög ll skuldsättningsgrad menas sålunda den

femtedel av företagen med den högsta skuldsättningsgraden; med "hög ll

menas den femtedel med den därnäst högsta skuldsättningsgraden etc.

Tabell 8:2. Betydelsen av beräknade räntor för vissa beskrivnings
mått. Procentenheter. Konjunkturutjämnade värden för
perioden 1966-1972. Medelvärden.

Skuldsättnings- Värde inklusive minus värde exklusive
gradens storlek beräknade räntor beträffande:

R
T

.6 R
T

R
S

.6 RS

Mycket hög 3,0 0,03 3,5 -0,03

Hög 2,4 -0,06 3,2 -0,05

Normal 1,9 -0,07 2,8 -0,02

Låg 1,5 -0,04 2,5 0,02

Mycket låg 1,1 -0,03 2,3 0,01

Samtliga företag 2,0 -0,03 2,9 -0,01
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Som framgår av Tabell 8:2 har utnyttjandet av beräknade

räntor medfört att RT bestämts till i genomsnitt två procenenheter
högre värde för samtliga företag jämfört med om beräknade räntor ej
hade utnyttjats. För RS är skillnaden 2,9 procentenheter. Skill
naden ökar med stigande skuldsättningsgrad. Detta hänger samman
med att skuldstrukturen varierar. Som kommer att framgå nedan
(jämför exempelvis Kapitel 14) kan högre skuldsättningsgrad förknip
pas med högre andel handelskrediter av totala skulder. Detta medför
att spridningen - mätt som standardavvikelsen - är mindre för res
pektive delgrupp än för totalen. För del grupperna uppgår standard
avvikelsen till cirka 40 procent av medelvärdet beträffande både

RT och RS' För totalen uppgår den till cirka 50 respektive drygt
40 procent för respektive mått.

Av Tabell 8:2 framgår vidare att betydelsen av beräknade rän
tor för förändringsmåtten, genomsnittligt sett, är mycket liten.

8.3 ANALYS AV VALD TEKNIK FöR BESTÄMNING AV NIVA- OCH FöR
ÄNDRINGSVÄRDEN

8.3.1 Analys av nivåmått

I avsnitt 4.6 beskrevs tekniken för bestämning av konjunkturutjäm
nade nivåvärden. Där noterades att ett alternativt sätt att beskri
va en genomsnittlig nivå för viss period vore att utnyttja aritme
tiska medelvärden. I föreliggande avsnitt skall vi visa vilka skill

nader i beskrivningen som detta skulle ha medfört. Analysen görs
för perioden 1966-1972 eftersom huvudintresset i Kapitlen 9ff knyts
till denna period. Analysen avser samtliga företag som kunnat stu
deras hela perioden.

Tabell 8:3 redovisar genomsnittliga (medianvärden) skillna
der mellan utnyttjade nivåvärden och aritmetiska medelvärden. Redo
visningen görs för de variabler inom grundschemat för vilka skillna
derna mellan metoderna kan förväntas vara av nämnvärd storlek. Po
sitiva skillnader noteras när utnyttjade nivåvärden är större än de
aritmetiska medelvärdena. l

l Det bör observeras att beträffande tillväxtmåtten påverkas skill
naderna av att nivåvärdena beräknas som g~ometriska medelvärden.
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Tabell 8:3. Jämförelse mellan nivåvärden och aritmetiska medel
värden för perioden 1966-1972. Procentenheter (en
heter beträffande S/E). Genomsnittlig (medianvärdet)
skillnad för vissa av grundschemats variabler.

Variabel Skillnad

O' 0,4

Tt -0,2

S' -0,5

Et -0,5

RX
-0,2E

RE -0,3

RT 0,0

RS 0,1

S/E 0,01

Som framgår av Tabell 8:3 skulle ett utnyttjande av aritme
tiska medelvärden i stället för nivåvärden genomsnittligt sett med
föra att måtten för tillväxt och räntabilitet - utom 0 1 och RT 
skulle bli något högre. Samtidigt skulle RS bli något lägre och

S/E obetydligt lägre. Mot bakgrund av att analysperioden inne
håller fler lågkonjunkturår än nögkonjunkturår kan denna bild före
falla egendomlig. l Emellertid har som senare skall visas (jäm-
för Kapitel 9) perioden kännetecknats aven negativ utveckling be
träffande tillväxt och räntabilitet. Det betyder att om år med lik
artad konjunkturbild jämförs så har senare år haft lägre variabel
värden än tidigare år. Om skillnaderna mellan successiva nivåvärden
samtidigt ökat erhålls avvikelser i den riktning som anges i tabel
len. Det bör dock observeras att skillnaderna genomsnittligt sett
är små jämfört med aktuella nivåvärden (jämför Kapitel 9).

8.3.2 Analys av förändringsmått

I avsnitt 4.5 diskuterades olika sätt för bestämning av förändrings

värden. Som alternativ till den metod som utnyttjades vid konstruk
tionen av beskrivningsschemats flerperiodversion (symbol ~) disku-

l Jämför Figur 4:4. Under fyra år (1966, 1967, 1971 och 1972) ligger
konjunkturindex enligt figuren under indexvärdet 100 medan det lig
ger över under två år (1969 och 19(0) och på båda sidor under ett år
(1968).
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terades förändringsmått fastställda via minsta kvadratmetoden (sym

bol MKM) respektive via förändringar i nivåvärden för successiva

konjunkturcykler (symbol 6(N))'. I avsnittet framhölls att för

ändringsmåtten utformats för att möjliggöra analyser av längre

tidsperioder och att måtten för perioden 1966-1972 i högre grad

kunde påverkas av enstaka extremvärden än om analysen gjorts för

en längre period. I föreliggande avsnitt skall vi studera hur en

beskrivning med hjälp av vald teknik avviker från en beskrivning

med hjälp av alternativa tekniker. Analysen görs för perioden

1966-1972 och avser företag som kunnat studeras denna period.

I Tabell 8:4 redovisas genomsnittliga (medianvärden) skill

nader mellan ~-värden och värden enligt M~M respektive 6(N). Re

dovisningen görs för variabler inom grundschemat där skillnader av

nämnvärd storlek kan förväntas. Skillnaderna mäts i procentenhe
ter (motsvarande).

Tabell 8:4. Jämförelse mellan utnyttjade förändringsvärden (6) och
förändringsvärden beräknade via minsta kvadratmetoden
(MKM) respektive via skillnader mellan successiva nivå
värden (6(N)). Genomsn~ttlig (medianvärde) skillnad
för perioden 1966-1972. Procentenheter (motsvarande).

Förändringsvärden 6 - MKM ~ - ~(N)

avseende

O' -0,43 -0,26

T' -0,25 -0,32

S' -0,40 -0,42

E' -O,O'T -0,09

R~ -0,05 -0,04

RE -0,04 -0,11

RT -0,06 -0,06

RS
-0,06 -0,02

S/E 0,00 0,00

l
Både förändringsvärdena enligt MKM och enligt 6(N) är dock kon-
j unkturut<.l ämnade . Jämför avsnitt 4. 6~

2
I tabellen utnyttjas nivåsymboler under rubriken "Förändrings-
värde avseende" för respektive variabel.
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Som senare skall visas (jämför Kapitel 9) är förändrings

talen genomsnittligt sett negativa för alla variabler utom 60',

6RS och 6(S/E). Av Tabell 8:4 framgår att dessa förändringstal

skulle ha blivit mindre negativa (mer positiva) för alla variabler
utom för 6(S/E) för de flesta företag om alternativa metoder för

bestämning av förändringsvärden utnyttjats. Avvikelserna är dock

små för alla variabler utom för tillväxtmåtten. Avvikelserna är

i allmänhet mindre om jämförelse görs med skillnader i successiva
nivåvärden än om jämförelsen avser MKM.

Tabell 8:4 illustrerar vad som framhölls i Kapitel 4, näm
ligen att den empiriska analysen med hänsyn till den förhållandevis

korta analysperioden i första hand ej bör ske med hjälp av föränd

ringsvärden där tonvikten läggs vid förändringsvärdenas storlek.
Som framgår av Tabell 8:5 förändras dock i allmänhet ej karaktäris
tiken av förändringarnas riktning när alternativa metoder för be
stämning av förändringsvärden utnyttjas. Tabellen avser perioden
1966-1972 och omfattar samtliga företag som kunnat studeras denna
period.

Tabell 8;~ Andelen (%) företag där förändringstalen byter tecken
om minsta kvadratmetoden (MKM) alternativt skillnader
mellan successiva nivåvärden (6(N)) utnyttjas i stället
för vald metod (~).

6 jämfört med MKM 6 jämfört med6 (N)
MKM < O MKM > O 6(N) < O 6(N) > O
när 6 > O när 6 < O när 6 > O när 6 < O

O' 6 15 5 7
T' 8 12 4 9

S' 8 13 3 7
Et 8 8 4 7

RÄ 6 7 3 5E
RE 7 8 4 4
RT

6 9 3 6

RS 2 10 3 4

S/E 3 3 3 l

l Jämför fotnot till Tabell 8:40
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Bilden enligt Tabell 8:5 är konsistent med den enligt Tabell

8:4. Teckenbyte från negativt tecken till positivt när alternativ

metod utnyttjas i stället för vald är i allmänhet vanligare än det

omvända. Samtidigt skulle ett utnyttjande av 6(N) medföra färre

teckenbyten än MKM. Allmänt gäller dock att andelen företag som

skulle erhålla annat tecken på förändringsmåttet är låg. Detta

gäller särskilt nettoandelen som ej i något fall överstiger tio

procent. Mot bakgrund härav torde slutsatsen kunna dras att bilden

av förändringsmåttens riktning ej är känslig för valet av metod för

bestämning av förändringsvärden. I Kapitel 9 skall vi dock i sam

band med den empiriska beskrivningen ytterligare illustrera skillna

derna mellan metoderna.

8.4 ANALYS AV SAMBAND UTTRYCKTA I FLERPERIODSMATT

8.4.1 Behovet av korrekt i ons faktor

Givet vald teknik,för bestämning av nivå- och förändringsvärden

skulle man kunna hävda att något validitetsproblem ej föreligger

beträffande flerperiodsmåtten betraktade var för sig. Betrakta

exempelvis "genomsnittlig nivå" beträffande tillväxttakt i totalt

kapital för företag i. Denna definieras som ett glidande medelvär

de av konjunkturvisa geometriska medelvärden och tecknas T1
• Någon

skillnad mellan sökt och faktiskt uppmätt värde uppstår ej. Emel

lertid vore det olyckligt om bestämningen av flerperiodsmåtten vore

så känslig för variationer i de årsvisa värdena att beskrivningen

blir intuitivt orimlig när flera mått utnyttjas tillsammans. Exem

pelvis skulle en beskrivning med hjälp av TI , E' och SI förefalla
egendomlig om både El och SI understeg T1

• Dylika fall av inkon

sistenta relationer skall analyseras i avsnitt 8.4.2 och 8.4.3.

Huvudinnehållet i nämnda avsnitt ägnas emellertid åt att

belysa storleken av de korrektionsfaktorer som erfordras för att

samband uttryckta i flerperiodsmått skall kunna formuleras som lik

heter. I Kapitel 4 framhölls att en väsentlig ambition vid konstruk

tionen av flerperiodsmått var att de definitionsmässiga sambanden

mellan olika variabler i enperiodsschemat om möjligt ej skulle gå

förlorade när motsvarande samband formulerades för flera perioder.

En beskrivning av det empiriska materialet med hjälp av variabler

som kunde knytas samman i samband tilldelades ett egenvärde. Som
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vidare konstaterades i Kapitel 4 kunde definitionsmässiga samband

utan korrektionsfaktorer i vissa fall konstrueras. I andra fall

var dock sambanden av definitionsmässig karaktär även om en korrek

tionsfaktor erfordrades för att sambanden skulle kunna formuleras

som en likhet. I vissa fall orsakades bristen på matematisk iden

titet av sättet för bestämning av genomsnittsvärden. Exempelvis

kunde sambandet över tillväxttakt i totalt kapital versus tillväxt

takt i eget och i främmande kapital ej uttryckas som en identitet
när nivåvärden utnyttjades. TI, El och SI bestäms då via genomet

riska medelvärden medan vägningstalen E/T och S/T bestäms via arit

metiska medelvärden. I andra fall orsakades bristen på matematisk

identitet av att förenklade sambandsformuleringar utnyttjades.

Detta gällde särskilt när förändringsmått utnyttjades.

Ett väsentligt inslag i en diskussion av validiteten i den

empiriska beskrivningen är således en analys av korrektionsfakto

rernas storlek. Eftersom beskrivningen i Kapitlen 9ff koncentreras

till perioden 1966-1972 skall analysen göras för denna period och

avse företag som kunnat studeras hela perioden.

För att illustrera problematiken med korrektionsfaktorer kan

det vara värdefullt med ett exempel. Betrakta två företag, A och 8,

för vilka de årsvisa observationerna för några variabler var följan
de: l

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972

Företag A T! (%) 19,5 3,9 38,0 8,9 8,4 31,5
J

E~ (% ) 26,0 15,6 25,5 38,6 20,7 5,Q 20,4
J

0,43 0,42(E/T). l 0,35 0,36 0,41 0,39 0,39
J-

S! (%) 16,1 -2,9 34,2 37,5 1,4 10,3 39,7
J

(S/T). l 0,65 0,64 0,59 0,61 0,61 0,57 0,56
J-

Företag B T! (%) 7,1 7,6 34,2 ]34,4 2,6 5,3 -4,1
J

E! (%) -3,2 -1,6 8,1 -2,2 2,3 -0,9 -0,2
J

(E/T). l 0,91 0,82 0,75 0,60 0,25 0,25 0,23
J-

S'. (%) 109,4 50,2 112,8 343,0 2,7 7,5 -5,3
J

(S/T). l 0,09 0,18 0,25 0,40 0,75 0,75 0,77
J-

.--------_.~_._-----

1 A och B utgör faktiskt studerade företag.
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Som framgår av tabellen var utvecklingen för båda företagen
extrem. Detta gäller särskilt företag B där t ex SI. varierade mel-

J
lan -5,3 procent och 342~97 procent. I själva verket har den extre-
ma utvecklingen motiverat att de valts som illustrationsexempel.
För båda företagen "stämmer" de årsvisa sambanden. Företagens ex
trema utveckling gör det svårt att med sammanfattande mått beskriva
den genomsnittliga utvecklingen. Man kan befara att korrektionsfak
torn ej blir noll när man formulerar samband med hjälp av flerperiods
mått. I synnerhet borde detta gälla företag B.

De konjunkturutjämnade värdena på ovanstående variabler blir
enligt följande~ där € markerar korrektionsfaktorn.

Nivåvärden Förändringsvärden respektive
initialvärden

Företag A Företag B Företag A Företag B

Tt 20,2 27,9 6T' 0,36 -3,16

E' 22,4 0,5 Llli' -2,09 -0,22

E/T 0,40 0,49 (E/T)o 0,35 0,91

S' 18,8 70,5 6S' 1,89 -20,34

S/T 0,60 0,51 (S/T) 0,65 0,09
o

E.: 0,0 -8,3 € -0,14 -1,13

Om man jämför nivåvärdena med de årsvisa observationerna
kan man intuitivt konstatera att värdena är rimliga karaktäristika
för den genomsnittliga nivån. För företag A gäller emellertid även
att sambandet enligt beskrivningsschemats nivåversion "stämmer".
Korrektionsfaktorn får värdet noll. Beträffande företag B blir
El . E/T + S' · S/T = 36,2 procent att jämföra med T' beräknat via
årsvisa värden,27,9 procent. Korrektionsfaktorn blir alltså -8,3
procentenhetero Relativt sett uppgår den till cirka 30 procent av
Tio Även om man ej kan hävda att något av nivåvärdena är felaktigt
är det naturligtvis olyckligt om nivåvärdena konstrueras så att

korrektionsfaktorn blir stor. Detta kan bidra till att när genom
snittsvärden för en företagsgrupp bestäms så kan sambandet uttryckt
i dessa värden erfordra korrektionsfaktor.
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Beträffande förändringsmåtten är korrektionsfaktorernas

relativa storlek betydande för båda företagen - cirka 39 procent

för företag A och cirka 36 procent för företag B. Detta illust

rerar att en beskrivning med hjälp av förändringsmått är känsligare

för stora årsvisa variationer i beskrivningsmåtten än en beskriv

ning i termer av nivåmått (jämför föregående avsnitt).

8.4.2 Analys av nivåmått

För att belysa korrektionsfaktorernas storlek har en test genom

förts där faktorn i respektive samband relaterats till summakom

ponenten (exempelvis T'). Testutfallet redovisas i Tabell 8:6.

För att analysen ej skall påverkas av extrema relationstal (på
grund av summakomponenter nära noll) har de fem procent av före

tagen som hade den största procentuella korrektionsfaktorn ex-

kluderats. I de flesta av dessa fall var dock det absoluta värdet

på korrektionsfaktorn - dvs skillnaden mellan summakomponent och

summan av del komponenterna - mindre än en procentenhet (motsva
rande). Detta gäller särskilt grundschemats samband. l Tabell 8:6
omfattar - förutom aktuella samband inom grundschemat - exempel

på samband som kan formuleras över tillgångs- och skuldstruktur
2m m.

Som framgår av Tabell 8:6 är korrektionsfaktorns storlek
genomsnittligt sett försumbar. Exempelvis betyder skillnaden en

procent för E'-sambandet att summan av del komponenterna skulle upp
gå till 9,9 procent om El är tio procent. Även standardavvikel

serna är små. Trots detta kan självfallet korrektionsfaktorn bli

l
Redovisningen avser självfallet ej samband där korrektionsfaktor
ej erfordras. Jämför Kapitel 4.

2 Vid sidan om de symboler som utnyttjats i tidigare kapitel omfat
tar Tabell 8:6 följande symboler:

FT finansiella tillgångar lA icke automatiska skulder

RA realtillgångar SK skattekrediter

DT driftsnödvändiga tillgångar KS kortfristiga skulder

DF ej driftsnödvändiga tillgångar L8 långfristiga skulder(exkl SK)

OT omsättningstillgångar R
DT

räntabili tet på DT

AT anläggningstillgångar RDF räntabilitet på DF

AF automatiska räntefria skulder VDT/O vinstprocent

AR automatiska räntebärande O/DT DT:s omsättningshastig-
skulder het
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Tabell 8:0. Korrektionsfaktorernas relativa storlek. Nivåvärden.
Medelvärden och standardavvikelser för företag som
kunnat studeras 1966-1972 men exklusive vissa företag
med extrema korrektionsfaktorer.

Grundschemat:------

Exempel på andra samband:

Summa- Delkomponenter
komponent

T' FT' . FT/T + RA' · RA/T

T' DT' . DT/T + DF' · DF/T

Tf aT' OT/T + AT' · AT/T

S' AF' · AF/S + .AR' · AB/S + lA'

Sr SK' · SK/S + KS' · KS/S + LS'

RT RDT · DT/T + RDF · DF/T

RDT VDT/O · O/DT

Korrektionsfaktor i %
av sllilli~akomponenten

Medel- Standard-
värde avvikelse

O 2

-l 7
O 9

O 4

-l 8

-l 4

lA/S -4 17

LS/8 -4 15

O 2

O 4

E ' . E/T + S' . S/T

R~ . E/E - U/E + N/E + RF/E

R
T

+ (RT-RS ) S/E

T'

E'

av ej obetydlig storlek vid beskrivningen av enstaka företag. Som
framgår av standardavvikelserna i tabellen torde detta främst kunna
inträffa när samband utanför grundschemat formuleras.

Beträffande mätresultaten för enstaka variabler kan man 
som inledningsvis konstaterades - formulera kriterier för när va
riabelvärden är intuitivt orimliga i meningen att de ej är konsis
tenta med andra mätresultat. Exempelvis borde ej T' vara större än
(eller mindre än) både El och S' för ett enskilt företag. Dylika
orimligheter torde även ta sig uttryck i väsentlig storlek på kor
rektionsfaktorerna. Tabell 8:7 redovisar andelen företag som ej
uppfyller exemplifierad typ av kriterium beträffande grundschemats
variabler när nivåvärden utnyttjas.
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Tabell 8~7. Jämförelse mellan olika nivåvärden för 1966-1972. 1

Villkor Andel (%) företag som ej
uppfyller villkoret

T' > E' (T' < E') när Tf < S' (Tf > S' ) l

E' > R~ . ~ (E' < RX E) .. (-U/E + N/E + RF/E) >0 «O) 3
E E . E nar

RÄ
< RE när RE > O 5E

R > R
T

(RE < R
T

) när (R
T

- R
S

) > O «O) 3E

Som framgår av Tabell 8:7 är åsyftade fall av inkonsistenta
variabelvärden ej vanliga. Vanligast är de vad gäller R~ jämfört

med RE. Detta torde sammanhänga med att skattekostnaden i vissa
företag varit negativ (dvs utgjort en intäktspost). Detta inträf

far då reduktionen av skattekrediterna överstiger bokförd skatte
kostnad.

8.4.3 Analys av förändringsmått

Förändringsvärdena för de flesta variabler är små eftersom de ut

trycker en genomsnittlig årsvis förändring i procentenheter (mot

svarande). Det betyder att korrektionsfaktorn ej borde uttryckas
som ett relativt tal (jämför föregående avsnitt). I Tabell 8:8

redovisas därför korrektionsfaktorer bestämda som skillnaden mellan

summakomponent och delkomponenter. 2 Analysen avser samtliga före
tag exklusive de fem procent med största korrektionsfaktorn enligt
respektive samband. Tabellen omfattar grundschemats samband och
exempel på andra samband. 3

l
I formuleringen av villkoren har företagsindex i utelämnats.

2 I likhet med vad som gällde i avsnitt 8.4.2 avser ej redovis
ningen samband som formuleras som identiska samband. Jämför
Kapitel 4.

3 Beträffande utnyttjade symboler, se fotnot ~vsnitt 8.4.2.



160

Tabell 8:9., Korrektionsfaktorernas storlek. Förändringsvärden.
Medelvärden och standardavvikelser för företag som
kunnat studeras 1966-1972 exklusive vissa företag
med extrema korrektionsfaktorer.

Summa- Delkomponenter
komponent

Grundschemat:

Korrektionsfaktor i %
av summakomponenten
Medel- Standard-
värde avvikelse

.6T'

.6E'

.6E' . (E/T) +.68' . (S/T)
o o

6R~ - .6(U/E) + ~(N/E) + .6(RF/E)

6RT + (RT-RS ) liS/E) + (.6RT-~S) S/E

0,06

-0,08

0,04

0,26

0,38

0,56

Exempel på andra samband:

.6T' ~FT' (F'T/T)o + .6RA' (RA/T)o 0,10 0,55

f.}T' LillT' (DT)T) + .6DF' (DF/T) 0,14 0,87o o
.6T' .60T' (aT/T) + MT' (AT/T) 0,07 0,48o o

fJS' .6AF' (AF/S)o + .6AB (AR/S)o + 0,51 3,04

+ f.} I A, (lA/S) o
.6S' .6SK l (SK/S) + 6KS' (KS/S) + 0,48 2,30

o o
+ .6LS' (LS/S) o

lffiT
Lffi

DT
. DT/T + .6R . DF/T -0,01 0,10

DF

fJR
DT

.6(VDT /O) · O/DT + .6( O/DT) . VDT/O 0,02 0,16

Som framgår av Tabell 8:8 understiger korrektionsfakto

rerna genomsnittligt sett 0,1 procentenhet för grundschemats samband.

För övriga exemplifierade samband är de något större. Detta gäller

särskilt exemplifierade samband över uppdelningen av .6S' i del kom

ponenter. För dessa borde dock enstaka extremvärden - trots exklu

derandet av fem procent av företagen - ligga bakom tabellens förhål

landevis stora värden. Standardavvikelserna är stora jämfört med

dem som redovisades för nivåvärdena (jämför Tabell 8:6). Storleken
på standardavvikelserna indikerar att korrektionsfaktorn kan uppgå

till ej oväsentlig storlek när utvecklingen för en företagsgrupp

sammanfattas med hjälp av samband.

Liksom beträffande nivåmåtten kan analysen kompletteras

med en analys av intuitivt orimliga kombinationer av variabelvärden.

Detta kan göras genom att formulera krav på konsistens mellan olika
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värden . Exempel: Om ilT'.. > O och tS ~ > O så bo rde 6T l. > O.
J l J

Eller: Om 6T~ >~! så borde 6S~ > 6T~. Tabell 8;9 sammanfattar
l l l l

resultatet aven analys av den första typen av frågeställning be-

träffande grundschemats variabler.

Tabell 8:9. Jämförelse mellan förändringsvärden för olika variabler.
l

Andel företag som ej
Villkor uppfyller villkoret (%)

~T' > O «O) när 6E' och 68' > O «O) O

L1E' > O «O) när 6R~, 6(N!E), A( RF/E) >0 «O)
.i::.J

och 6 (U/E) < O (>0) O

Lllix > O «O) när lillE > O «O) 5E

6R
E

> O «O) när 6R
T

, 6(8/E), (6RT-L1RS)

och (R -R ) > O «O) lT 8

6R > O «O) när 6(S/E) , .6RS och .6~ > O «O) lT

Som framgår av tabellen är det främst villkoret för 6~

versus 6RE som ej uppfylls. Skälet till detta är skattesatsens ut

veckling. Skattekostnaden kan exempelvis anta negativa värden när

skattekreditförändringen i samband med reservupplösning överstiger

bokförd skattekostnad (jämför kommentarerna till Tabell 8:7).

En andra typ av krav som kan ställas på förändringsvärdena

exemplifierades ovan. Även för denna typ av krav gäller att endast

enstaka företag ej kan tillfredsställa dem. Detta framgår av Ta
bell 8:10 (se nästa sida).

8.4.4 Sammanfattande karaktäristik av samband uttryckta fler

periodsmått

Analysen i avsnitt 8.4 ger sammanfattningsvis anledning till följan

de noteringar inför beskrivningen i Kapitlen 9ff:

l I formuleringen av villkoren har företagsindex i utelämnats.
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Tabell 8:10. Jämförelse mellan olika förändringsvärden.
l

Andel företag som ej
Villkor uppfyller villkoret (%)

~T' > 6E' C~T' < 6E' ) när ro' > ~T' ( L1S' < AT') 4

6E' < 6Rx
(~E' > 6Rx ) när 6R~, ~(N/E), ~(RF/E) < O (>0)

E E
och °t1(U/E) > O «O) 3

6R
E

> Lili
T

(6R
E

< l\R
T

) när 6(S/E) , C~RT - l\RS )

och (RT-RS » O «O) l

l . Ana lyser av "genomsn i tts företag et' kan s ke under den prakti ska
förutsättningen att korrektionsfaktorn ligger mycket nära
noll och att beskrivningsmåttens värden är inbördes konsis
tenta. Omdömet gäller främst grundschemats samband och va
riabler.

2. Den ibland relativt stora spridningen för korrektionsfaktorns

storlek kan medföra att den för enstaka företagsgrupper ej

oväsentlig avviker från noll. Detta är särskilt sannolikt

för samband utanför grundschemat och för samband uttryckta
i förändringsmått. Detta bör uppmärksammas vid den empiris
ka analysen. Det kan medföra att median- och kvartilvärden
ibland borde föredras framför medelvärden och standardav

vikelser när utvecklingen för viss företagsgrupp skall be
skrivas.

8.5 ATGÄRDER MED ANLEDNING AV UTFöRDA VALIDITETSANALYSER

Idealt borde måhända de analyser som redovisats i Kapitel 7 och 8

ha resulterat i kriterier för när ett företag ej borde inkluderas
någon del av beskrivningen i Kapitlen 9ff. Exempelvis skulle före
tag för vilka prisutvecklingen på varulagret hade varierat väsent
ligt ha exkluderats. Företag där beskrivningen kunde antas vara

särskilt känslig för utnyttjad värdering av maskiner och inventa

rier - exempelvis på grund av vald avskrivningsmetod - skulle lika-

l I formuleringen av villkoren har företagsindex i utelämnats.
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så ha lämnats utanför analysen. Även korrektionsfaktorernas stor

lek när samband uttrycks i nivå- eller förändringsvärden skulle ha
kunnat motivera ett sådant beslut.

Att fastställa dylika "objektiva" kriterier har emellertid
betraktats som ogörligt. Redan den omständigheten att beskrivning
en omfattar ett stort antal variabler och att beskrivningen med

hjälp av vissa variabler kunde betraktas som tillförlitlig även om
tillförlitligheten ej var tillfredsställande beträffande andra va

riabler, motiverade att företag endast undantagsvis generellt ute
slöts~

Mot bakgrund härav träffades följande beslut:

l. Fjorton företag uteslöts från all analys i Kapitlen 9ff.

Huvudkriteriet var härvid skuldsättningsgradens storlek.

Vissa företag hade på grund av rutinerna för beräkning av
justerade värden på maskiner och inventarier erhållit negati
va värden på eget kapital. Samtliga dessa uteslöts. Andra

företag hade mycket hög skuldsättningsgrad. Beskrivningen

av dessa skulle därför bli särskilt känslig för skillnader
na mellan metod l och metod 2. Samtliga företag granskades

vad gällde de årsvisa värdena för grundschemats variabler.
Särskild uppmärksamhet ägnades företag med något värde på

(S/E)j överstigande tio. Av de fjorton företagen uteslöts
tre på grund av främst andra hänsyn än skuldsättningsgra
dens storlek. Några "objektiva" k.riterier vid beslut om

uteslutning utnyttjades ej. Besluten träffades utifrån
en bedömning i varje enskilt fall mot bakgrund av projekt
ledarnas kännedom om företagen och om mätmetodiken. De
uteslutna företagen beskrivs i Appendix 3.

2. Vid beskrivningen i Kapitlen 9ff skall många alternativa

mått utnyttjas för att belysa viss utveckling. På så sätt

reduceras riskerna för att beskrivningens tillförlitlighet
skulle vara mindre god.

3. I analysen i Kapitlen l6ff skall antalet studerade företag

göras beroende av vilken fråga som analyseras. Att inklu
dera alla företag i analysen har där ej något egenvärde var
för beskrivningen ej skall tillåtas bli påverkad av enstaka

extrema utvecklingsförlopp. I övriga kapitel utnyttjas me

dianvärden i de fall beskrivningen i annat fall väsentligt

skulle påverkas av extrema variabelvärden.
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ALLMÄN BESKRIVNING -
GRU DSCHEMAT

I föreliggande kapitel skall den empiriska beskrivningen inledas.

Syftet med kapitlet är för det första att göra en allmän beskriv

ning av utvecklingen under perioden 1966-1972 mätt i grundschemats

variabler. Detta görs i avsnitt 9.2 och 9.3. I avsnitt 9.2 redo

visas utvecklingen mätt med nivå- och förändringsmått. Avsnitt

9.3 belyser om skillnaderna mellan företag i fråga om kapitaltill

växt, kapitalstruktur och räntabilitet ökat eller minskat under

perioden. Beskrivningen görs för företag som kunnat analyseras

hela denna period. För det andra är syftet med kapitlet att indi

kera hur redovisningen i avsnitt 9.2 påverkats av valet av tidspe

riod och företagsgrupp. I avsnitt 9.4 redovisas utvecklingen under

två konjunkturcykler, nämligen 1963-1967 och 1968-1972, fär före

tag som kunnat studeras sedan 1963. I avsnitt 9.5 jämförs utveck

lingen under 1966-1972 för företag som kunnat studeras hela denna

period med företag som endast kunnat analyseras en kortare period.

Härvid utnyttjas årsvisa värden på grundschemats variabler. I av
snitt 9.6 illustreras skillnaderna mellan mätning på företagsnivå

och mätning på aggregerad nivå. I samband därmed görs jämförelser
med andra empiriska studier av kapitaltillväxt~ kapitalstruktur och

räntabilitet. Kapitlet avslutas med en sammanfattning (avsnitt 9.7).

Det kan vara praktiskt att inför Kapitel 9 9 men även som

en ingress till Kapitlen lOff, rekapitulera principerna för de sym
boler som utnyttjas i anslutning till variabelsymbolerna (jämför
Kapitel 4 och 5).1

l Utnyttjade variabelsymboler sammanfattas i Symbolförteckningen.
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företagsindex

årsindex
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o värde vid analysperiodens början

s värde vid analysperiodens slut

tillväxttakt
~ värde efter skatt
6 genomsnittlig förändring; ej relativt tal

6 (%) genomsnittlig förändring; relativt tal

Variabelsymbol utan årsindex = konjunkturutjämnat nivå- eller för
ändringsvärdel

Allmänt gäller att mått på tillväxttakt och räntabilitet
uttrycks i procent. Detta kommer ej att markeras i tabeller och

figurer.

9.2 ALLMÄN BESKRIVNING AV UTVECKLINGEN UNDER 1966-1972

Nedanstående beskrivning avser de 431 företag som utvalts efter

kapitalstorlek och som kan analyseras för perioden 1966-1972. 2

I Figur 9:1 sammanfattas median- och kvartil värden för grundschemats
variabler. 3

Den bild av utvecklingen i svensk industri som förmedlas av
Figur 9:1 stämmer väl med den allmänna karaktäristik av utveckling
en som refererades i Kapitel l. Bilden kan sammanfattas på följande
sätt:

Tillväxttakten i totalt kapital översteg tillväxttakten i

eget kapital vilket erfordrade en tillväxttakt i skulder överstigan
de tillväxttakten i eget kapital.

Tillväxttakten
tal och tillväxttakten
(medianvärden):

totalt kapital, tillväxttakten i eget kapi
skulder kan sammanfattas på följande sätt

1
I vissa fall utnyttjas variabelsymbo1 utan index för att beteckna
variabeln som allmänt begrepp. Detta kommer att framgå av samman
hanget.

2 Jämför avsnitt 6.1.

3 I Figur 9:1 redovisas ej värden för tillväxttakt i omsättning.
Dessa var beträffande O': 9,0 (median), 12,6 (övre kvartil), 5,4
(nedre kvartil). För 60' var de -O,41~ 1,31 respektive -2,43.
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Tillväxttakt
"'lIIIlllI-~

il1växttakt x + Tillväxttakt
i toto kap i eget kap i skulder x..,

4TI 6T 1

I El 1:\ E1 E/T SI 1:\S' S/T
I I

Me 8,6 -0,60
I

Me 5,7 -0,69 I Me 0,33 Me 10, l -0,7 Me 0,67
ök 13,3 0,85 l ök 11 ,2 O,85 I ök 0,45 ök 15,3 1,36 ök 0,78

Nk 4,8 -2,48 I Nk 0,7 I Nk 0,22 Nk 5,7 -2,73 Nk 0,55, -2,50 l

ITillväxttakt l_J l
t
I

O' 60' I
Me 9,0 -0,41 r---------
ök 12,6

,
l ,31 I

Nk 5,4 -2,43 : ~Räntabi1 itet Utde1ni ng i Nyemission Röre1sefräm.
- .... på eget kap - förh. till + i förh. ti 11 + tillväxt i

efter skatt eget kap eget kap förh. t. et k.

* * A U/E 6 (U/E) N/E RF/ERE 1:\ RE I

Me 6,7 I Me l ,3 O Me O Me O-0,59 I

ök 11 ,3 0,74 I ök 2,8 0,04 ök O ök 0,4

Nk 2,3 -2, 14 I Nk O -O, 15 Nk ° Nk -0,2
I

G~noms~i t~-~ Sku1 dsätt-
1:9 lane x ningsgrad
ranta

Räntabilitet
på eget kap
före skatt

Me 0,49 0,00
ök 0,53 0,02

Nk 0,42 -0,02

Justerad ~
- skattesats Vx

s 1:\ S RE ilRE 'I
Me 12 , 2 - l , l 7 I

ök 21,8 l ,43 I
INk 3,3 -4,15 I

I,------------------
: Räntabilitet (Räntabilitet
L...... på toto kap + på toto kap

före skatt före skatt
R
T

6RT

Me 7,9 -0,28
ök 11, O 0,47

Nk 5,5 -1,03

Figur 9:1 Värden på grundschemats variabler för 1966-1972. Medianvärden (Me)
samt värden på övre (Ök) och nedre kvartil (Nk) för företag som kun
nat studeras hela perioden.
(Figuren har utformats så att grundschemats utseende samtidigt rekapi
tuleras (jfr Kapitel 4). Observera dock att sambanden ej stämmer när
endast värden för Ök (eller Nk) utnyttjas. Exempelvis korresponderar
värdet för Ök beträffande E/T med värdet för Nk beträffande S/T.)
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T I~ EI · E/T + S I · S/T

8,6~ 5,7 · 0,33 + 10, l . 0,67

Tillväxten i totalt kapital kunde alltså ej finansieras med
motsvarande tillväxttakt i eget kapital. Detta medförde att skuld
sättningsgraden steg. Samtidigt avtog tillväxttakten i såväl totalt

kapital som i eget kapital och skulder. Detta kan sammanfattande
beskrivas på följande sätt (medianvärde):l

tJI ~ ~EI · (E/T)o + LlS· o (S/T)o

-0,6 ~ -0,69 · 0,35 - 0,70 · 0,65

Skillnaderna mellan olika företag var betydande. Detta fram
går av Tabell 9:1 där 50 procent- respektive 90 procent-intervall
gränser noteras. Med 50 procent-intervall förstås det intervall som
begränsas av kvartilvärdena och med 90 procent-intervall det inter
vall som begränsas av 5- respektive 95-percentilerna.

Tabell 9:1. 50 procent- och 90 procent-interva11gränser för T', llT',
E I, llE J, S J och l:::S'

Median 50 procent-intervall 90 procent-intervall

Övre gräns Nedre gräns Övre gräns Nedre gräns

Tt 8,6 13,0 4,8 22,2 -1,1

t6T I -0,60 0,85 -2,48 4,19 -6,60

E' 5,7 11,2 0,7 24,2 -5,8

t6E' -0,69 0,85 -2,50 4,16 -1,52

S' 10,1 15,3 5,1 24,9 -2,2

M3' -0,70 1,36 -2,13 6,58 -8,42

Utvecklingen för tillväxten i eget kapital sammanhängde med
utvecklingen för räntabilitet på eget kapital.

l
Om man adderar termerna i uttryckets högra led erhålles -0,70 och
ej -0,60 som utgör det faktiskt uppmätta medianvärdet för T' o

Skillnaden beror främst på att medianvärden utnyttjats. Jämför
diskussionen i Kapitel 8. Likartade differenser uppstår i de
samband som fortsättningsvis redovisas i föreliggande avsnitt. De
kommer ej att uppmärksammas.
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Den avtagande tillväxten i - och den i jämförelse med till

växttakten i totalt kapital låga nivån på - tillväxttakten i eget

kapital orsakades aven sjunkande räntabilitet på eget kapital ef

ter skatt. Skillnaderna i utdelning och nyemissioner - över tiden

och mellan företag - var jämförelsevis små (jämför Figur 9:1). Ut

vecklingen av räntabiliteten på eget kapital var likartad före och

efter skatt. Detta framgår av Tabell 9:2 som även redovisar be

tydande skillnader mellan företag.

Tabell 9:2. 50 procent- och 90 procent-intervallgränser för RE'
.6R

E
, s, 6s , R~ och m~.

Median 50 procent-intervall 90 procent-intervall

Övre gräns Nedre gräns Övre gräns Nedre gräns

RE 12,2 21,8 3,3 41,6 -16,3

l1RE -1,17 1,43 -4,15 7,59 -11,90

s 0,49 0,53 0,42 0,77 0,15

l)s 0,00 0,02 -0,02 0,12 -0,19

RA 6,7 11,3 2,3 20,2 -8,3
E

[)RA -0,59 0,74 -2,14 3,67 -5,89
E

Sjunkande räntabilitet och stigande skuldsättningsgrad.

Konsekvensen aven T' överstigande E' blev att skuldsättnings

graden steg. Samtidigt sjönk räntabiliteten på totalt kapital före

skatt. Den genomsnittliga låneräntan steg även något. Den samlade
effekten härav medförde den beskrivna utvecklingen för räntabilitet

på eget kapital. Om nivåmått utnyttjas kan perioden beskrivas på

följande sätt (medianvärden):

RE~ RT + (RT - RS) S/E

12,2.-7,9 + (7,9 - 5,4) 2,09

Utvecklingen mätt förändringsvärden kan sammanfattas på

följande sätt (medianvärden):
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~RE~~RT + (RT - RS) 6(S/E) + (6Rr - 6RS) S/E

-l ,17~ -0,28 + (7,9 - 5,4) 0,05 + (-0,28 - 0,07) 2,09

Räntabiliteten på totalt kapital sjönk således med i genom

snitt 0,28 procentenheter per åro Detta bidrog till en negativ ut
veckling av räntabilitet på eget kapital som ej kunde kompenseras

genom en ökad skuldsättningsgrad kombinerad med en räntabilitet på

totalt kapital överstigande genomsnittlig låneränta. Samtidigt som

räntabiliteten på totalt kapital sjönk steg dessutom den genomsnitt

liga låneräntan något. Kombinationen av sjunkande RT och stigande

låneränta utgjorde det mest väsentliga bidraget till den negativa

utvecklingen för räntabiliteten på eget kapital före skatt.

De stora skillnader mellan företag i RE och 6RE som redovi
sas i Tabell 9:2 betingades främst av skillnader i RT respektive

~RT samt av skillnader i S/E. Däremot var skillnaderna mellan fö
retag förhållandevis små beträffande RS' ~RS och ~{S/E). Detta fram
går av Tabell 9:3.'

Tabell 9:3. 50 procent- och 90 procent-intervallgränser för RT,
LffiT , RS ' LlRS ' S/E och 6(S/E)

Median 50 procent-intervall 90 procent-intervall

Övre gräns Nedre gräns Övre gräns Nedre gräns

R
T

7,9 11,0 5,15 16,3 1,6

ERT -0,28 0,47 -1,03 1,61 -2,69

R
S 5,4 6,05 4,3 7,9 2,8

tillS 0,07 0,23 -0,10 0,55 -0,41

S/E 2,09 3,62 1,29 7,87 0,78

6.(S/E) 0,05 0,18 -0,03 0,84 -0,31

l Se nästa s
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9.3 öKADE ELLER MINSKADE SKILLNADER MELLAN FöRETAG

En viktig nyansering av den allmänna bild av utvecklingen som gavs

i avsnitt 9.2 är huruvida spridningen mellan företag ökade eller

minskade under perioden~ dvs om t ex lönsamma företag blivit allt

lönsammare medan företag med låg lönsamhet fått allt lägre lönsam

het eller om företag som växt snabbt även vuxit allt snabbare medan
företag som haft låg tillväxt även haft en alltmer avtagande till

växt. Frågeställningen ka~ belysas med hjälp av nivå- och föränd-

l (från foreg~erde s)

I avsnitt 4.5 diskuterades tre metoder för bestämning av föränd
ringsvärden. Vid sidan om vald metod (symbol ~) kunde förändrings
värden alternativt beräknas via minsta kvadratmetoden (symbol MKM)
eller via jämförelser mellan nivåvärden (symbol ~(N)). Som fram
går av följande sammanställning påverkar ej valet av metod bil-
den av sjunkande räntabilitet och tillväxttakt respektive stigan
de låneränta och skuldsättningsgrad i nämnvärd grad.

Percenti1

Variabel
O'

T'

E'

S'

S/E

Metod
tJ

MKM
tJ(N)

tJ
MKM
~(N)

tJ
MKM
tJ(N)

6
MKJvl
tJ(N)

6
MKM
6(N)

6
MKM
6(N)

6
MKM
6( N)

6
MKM
tJ(N)

6
MKM
tJ(N)

5 %
-7,17
-6,32
-6,60

-6,60
-6,14
-6,65

-7,52
-7,23
-7,86

-8,42
-8,22
-9,02

-5,89
-6,83
-6,04

-11,90
-11,87
-12,26

-2,69
-2,84
-2,90

-o ~41

-0,37
-0,42

-0,31
-0,32
-0,32

Nk
-2,43
-1,62
-2,14

-2,48
-1,95
-2,04

-2,50
-2,43
-2,41

-2,73
-2,27
-2,49

-2,14
-2,15
-2,19

-4,15
-4,17
-4,23

-1,03
-1,04
-1,07

-0,10
-0,03
-0,09

-0,03
-0,04
-(.,04

Median
-0,41

0,14
-0,24

-0,60
-0,37
-0,32

-0,69
-0,62
-0,41

-0,70
-0,39
-0,28

-0,59
-0,55
-0,49

-1,17
-0,98
-0,89

-0,28
-0,22
-0,22

0,07
0,13
0,08

0,05
0,05
0,06

Ök
1,31
1,82
1,63

0,85
1,28
1,24

0,85
0,89
1,04

1,36
2,13
1,78

0,74
0,74
0,85

1,43
1,43
1,81

0,47
0,57
0,63

0,23
0,30
0,25

0,18
0,16
0,17

95 %
4,59
5,00
5,26

4,19
5,42
4,95

4,16
4,35
4,63

6,58
6,69
7,18

3,67
3,38
3,58

7,59
6,81
7,23

1,61
2,07
1,92

0,55
0,64
0,61

0,84
0,88
0,99
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ringsvärden. Om skillnaderna mellan företag ökade under perioden

borde nämligen ett positivt samband kunna noteras mellan genomsnitt

lig nivå och genomsnittlig förändring. För exempelvis räntabilitet
på totalt kapital skulle ett positivt samband mellan RT och 6RT in
nebära att företag med den högsta räntabilitieten även haft den
mest positiva utvecklingen mätt som 6RT. Företag med lägsta RT
skulle även ha haft den mest negativa utvecklingen. I så fall
skulle skillnaderna i RTj ha ökat över tiden.

I Tabell 9:4 redovisas samvariationen mellan nivå- och för
ändringsvärden beträffande några centrala variabler i grundmodellen.

Tabell 9:4. Samvariation mellan nivå- och förändringsvärden

Variabler Korrelations-
koefficient

O' och 60' 0,00

T' och 6T' 0,03

E' och 6E' -0,19

S' och 6S' 0,02

R
X

och 6Rx 0,12
E E

RE och 6R
E

0,14

RT
och lffi

T
0,05

RS
och fjRS 0,17

(S/E)o och 6(S/E) (%) 0,20

Tabell 9:4 ger ej stöd för tanken att skillnaderna mellan
företag i RTj skulle ha ökat över tiden. l Däremot ges visst stöd

för att skillnaderna i RSj ' (S/E)j och REj respektive R~j skulle ha
ökat även om samvariationen är svag~ Beträffande utvecklingen för
tillväxttakten i eget kapital indikerar den negativa korrelationsko
efficienten att skillnaderna mellan företag skulle ha blivit mindre
över tiden. För övriga tillväxtmått kan några dylika tendenser ej

observeras.

l I Kapitlen 10ff karaktäriseras korrelationskoefficienter på mellan
0,10 och 0,30 som indikerande "svag" samvariation. Koefficienter
understigande 0,10 indikerar "försumbar" samvariation. I studien
utnyttjas genomgående produktmomentkorrelationskoefficient.er.

2
Som mått på förändring i (S/E). utnyttjas 6(S/E)(%) vilken bestämts
som (S'-E')/(lOO+ Et). Storle~en av det valda måttet är oberoende
av initial skuldsättningsgrad. Detta gäller ej
exempelvis ~(S/E) eller 6(S/E)/(S/E)o.
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Intrycken av att skillnaderna mellan företag ej alls, eller

mycket obetydligt, har förändrats under perioden förstärks av Tabell

9:5. Tabellen redovisar standardavvikelser för respektive variabel

och å rl.

Tabell 9:5. Standardavvikelser för vissa av grundschemats variabler.
Årsvis beskrivning

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972

O~ 22,6 20,4 27,1 21,2 19,0 21,6 18,3
J

T! 20,6 16,5 14,8 17,8 16,4 16,7 16,2
J

E~ 26,4 23,2 26,1 16,6 26,2 22,4 20,3
J

S~ 30,2 21,8 19,6 27,3 23,1 22,4 23,8
J
x 17,0 16,1 16,1 14,3 15,2 15,3 17,9REj

REj 31,5 31,7 30,0 29,0 28,7 29,5 34,4

RTj 7,5 6,9 7,3 6,9 6,8 6,2 7,2

RSj 1,8 1,6 1,6 1,7 1,9 2,0 1,7

(S/E) . 2,16 2,23 2,13 2,36 3,00 3,56 3,54
J

Tabell 9:4 och 9:5 illustrerade således frågan om skillna

derna mellan företag ökat eller minskat över tiden. Tabell 9:6

belyser frågan om den inbördes ordningen mellan företag varit sta
bil, dvs om exempelvis företag som visst år hade hög räntabilitet

även hade hög räntabilitet påföljande år - låt vara att skillnaden
gentemot övriga företag ej förändrats. Tabellen omfattar korrela
tionskoefficienter mellan årsvisa värden på respektive variabel.
Dessutom redovisas samvariationen mellan variabelvärdena år 1966 och
1969, mellan år 1969 och 1972 samt mellan år 1966 och 1972. Detta
görs för att illustrera om den inbördes ordningen mellan företag för
ändrats över en längre tidsperiod.

l
Som symbol för skuldsättningsgraden visst år utnyttjas (S/E). G Jämför
Figur 4:1. Denna symbolanvändning utnyttjas genomgående i Ka~itel 9
för att underlätta framställningen. Av samma skäl skrivs exempelvis
Uj/E j _ l som (U/E)j (jämför exempelvis Tabell 9:10).



Tabell 9:60 Mellanårskorrelationer för vissa av grundschemats variabler

1967 vs 1968 vs 1969 vs 1970 vs 1971 vs 1972 vs 1969 vs 1972 vs 1972 vs
1966 1967 1968 1969 1970 1971 1966 1969 1966

O! 0,10 -0,27 -0,19 -0,06 -0,08 -0,11 -0,04 0,02 0,00
J

T! 0,16 0,12 0,22 0,07 0,20 0,17 0,02 0,01 0,02
J

E! 0,18 0,07 0,21 -0,01 0,03 0,09 0,14 0,06 0,25
J

S'. 0,10 0,04 0,23 0,03 0,09 0,11 0,06 0,03 -0,06
J r-'

-J

R~j 0,32 0,19 0,36 0,43 0,37 0,41 0,16 0,26 0,14 w

R
Ej 0,33 0,30 0,42 0,49 0,44 0,44 0,17 0,32 0,19

R
Tj

0,43 0,44 0,47 0,47 0,53 0,51 0,24 0,24 0,14

R
Sj 0,87 0,81 0,81 0,85 0,85 0,88 0,68 0,66 0,52

(S/E) . 0,93 0,94 0,91.~ 0,95 0,93 0,96 0,75 0,82 0,63
J
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Som framgår av Tabell 9:6 var samvariationen mellan årsvisa

tillväxtmått svag eller försumbar. Det betyder att rangordningen

mellan företag förändrades väsentligt mellan respektive år. Mot

bakgrund härav är det naturligt att samvariationen - med undantag

för E~ - är försumbar när jämförelsen avser en längre tidsperiod
J

(1966/1969, 1969/1972 respektive 1966/1972). För räntabilitets-
måtten kan i allmänhet ganska starka positiva samband mellan års

visa observationer noteras. l Det betyder att det finns en tendens
till att företag som hade hög räntabilitet visst år även hade hög

räntablitet påföljande år. När jämförelsen avser en längre tids-

period kan dock - med ett undantag; järnrör REj endast svaga

positiva samband noteras. För RSj och (S/E)j kan mycket starka po

sitiva samband noteras. Detta är naturligt med hänsyn till den

stabilitet över tiden som kan förväntas karaktärisera dessa variab

ler. Med anledning av de svaga eller försumbara sambanden för

tillväxt- och räntabilitetsmåtten blir dock samvariationen lägre

ju längre tidsperiod som studeras. 2

9.4 UTVECKLINGEN UNDER 1966-1972 I JÄMFöRELSE MED 1963-1972

Ett sätt att ytterligare nyansera beskrivningen av utvecklingen

under 1966-1972 är att analysera frågan om utvecklingen under denna

period kan antas ha varit annorlunda än utvecklingen under en längre

tidsperiod. Den jämförelseperiod som av datainsamlingsskäl kan ut

nyttjas är 1963-1972. Jämförelsen kan då göras för 157 företag

(jämför Kapitel 6).

I Figur 9:2 sammanfattas utvecklingen under 1963-1972 för
nämnda företag. Figuren omfattar nivåvärden för perioderna 1963

1967 och 1968-1972. Detta ger en bild av förändringarna sedan 1963.

Dessutom redovisas förändringsvärden för perioden 1963-1972.

l
I Kapitlen 10ff betecknas korrelationskoefficienter mellan 0,3 och
0,5 som indikerande "ganska starka" samband. Koefficienter mellan
0,5 och 0,7 indikerar "starka" samband och koefficienter översti
gande 0,7 indikerar "mycket starka" samband. Observera att be
greppen "samband" och "samvariation" i detta sammanhang utnyttjas
som synonyma begrepp.

2
Det skulle kunna anföras att när jämförelsen avser en längre tids-
period så borde den göras för år i likartad konjunkturfas. Om
1966 jämförs med 1971 och 1967 eller 1968 jämförs med 1912 för
ändras dock ej redovisade korrelationskoefficienter på något nämn
värt sätt.
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Den bild av utvecklingen som ges av Figur 9:2 överensstämmer
stort med den som gavs av Figur 9:1:'

Avtagande tillväxttakt i eget och totalt kapital; tillväxt
takten i skulder förhållandevis stabil (jämför Figur 9:1).2

Stigande skuldsättningsgrad orsakad aven tillväxttakt i

totalt kapital överstigande tillväxttakten i eget kapital.

Sjunkande räntabilitet och stigande låneränta.

Skillnaden mellan beskrivningen får perioden 1963-1972 enligt

Figur 9:2 och beskrivningen för perioden 1966-1972 enligt Figur 9:1
är således främst att förändringstalen för den senare perioden är
större. Frågan är om detta hänger samman med att utvecklingen under
1966-1972 varit mer negativ - i meningen sjunkande räntabilitet etc 

än utveck'lingen under 1963-1965 eller om begränsningen av antalet

företag som omfattas av redovisningen motiverar skillnaderna.
Tabell 9:7 redovisar förändringstalen för respektive delperiod för

aktuella 157 företag (medianvärden).
För de flesta variablerna i Tabell 9:7 gäller att absolut

värdet av förändringstalet för 1966-1972 är större än för 1963-1972.
Betrakta exempelvis 6 RTo Den trendmässiga utvecklingen under 1966
1972 var en reduktion av räntabiliteten på totalt kapital med 0,21

procentenheter per år. Motsvarande tal för 1963-1972 var en reduk
tion på 0,15 procentenheter per år. Detta innebär att den trend-

l Figur 9:2 kan kompletteras med nivåvärdena för 1963-1972. Dessa
v;r följa~de (med~anvärden:;, RT :7 ,8; RS:4,8; .. S/E:1~:9; .. RE:ll,2;.
RE:6,8; E :5,2; S :10,2; T :8,1. Om dessa varden Jamfors med fl-
gurens värden framgår att de ligger mellan värdena för 1963-1967
och värdena för 1968-1972. I figuren redovisas ej värden för till
växttakt i omsä.ttning. Dessa var följande vad gäller nivåvärden
(medianvärden): 8,4 (1963-1967), 8,6 (1968-1972) och 8,5 (1963-1972)
~O' för 1963-1972 var -0,14.

2 Det kan vara något förvirrande att ~S' är negativ för 1963-1972
samtidigt som SJ för 1968-1972 är större än S' för 1962-1967.
~S' står emellertid för förändring i tillväxttakt. Denna kan vara
negativ trots att de årsvisa tillväxttakterna ökar, nämligen när
ökningen avtar. Om exempelvis nivåvärdena för 1963-1967,1964
1968 ... 1968-1972 är 10,09; 10,21; 10,30; 10,36; 10,39 respektive
10,39 är ökningstakten avtagande (-0,03 procentenheter) även om
nivåvårdet för den sista perioden överstiger nivåvärdet för den
första.
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mässiga förändringen under 1963-1965 var väsentligt lägre eftersom

utvecklingen under denna period tillsammans med förändringstalet

fär 1966-1972 betingar förändringstalet för 1963-1972~

Tabell 9:1~ Förändringsvärden för 1966-1972 och 1963-1972 för de
157 företag som kunnat analyseras 1963-1912. Median
värden.

1966-1972 1963-1972

~' -0,03 -0~14

~' -0,22 -o,rr
M' -0,56 -0,43

~' -0,09 -0,03

~x -0,37 -0,41E

~E -0,72 -0,59

~T -0,21 -0,15

~S 0,12 0,15

~(S/E) 0,05 0,05

Utvecklingen under 1966-1972 skulle således ha varit mer
negativ - i ovan nämnda bemärkelse - än perioden 1963-1972 och där

med särskilt i jämförelse med perioden 1963-1965. Fyra undantag

från denna bild kan noteras utifrån Tabell 9:7. För det första var

reduktionen i Oj, dvs ~Ol, l~gre under 1966-1972 än under 1963-1972

(och således väsentligt lägre än under 1963-1965). För det andra

var ökningen i RS·' dvs ~RS9 mindre under 1966-1972 än under 1963-1972
_ . J

(och således väsentligt lägre än under 1963-1965). För det tredje

var skuldsättningsgradens förändring mätt som 6(S/E) likartad för

de två perioderna. Slutligen var den årsvisa reduktionen av R~j'

dvs ~R~, mindre under 1966-1972 jämfört med 1963-1972 och därmed

väsentligt mindre än under 1963-1965. Detta kan synas förvånande

mot bakgrund av att den motsatta bilden kan registreras för ~RE'

Det kan dock hänga samman med utvecklingen av bokförd skattekostnad
som procent av vinst före skatt.'

l Som nedan skall visas utgjorde de 157 företagen främst större fö-
retag. Det är sannolikt att dessa företag tillhört dem som haft
(forts ~~sta s)
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Den allmänna bilden för de 157 företag som kunnat stude

ras fr o m 1963 är således att utvecklingen under 1966-1972 varit
mer negativ än utvecklingen under 1963-1972. Frågan är om det kan
göras sannolikt, att denna bild även gäller för övriga företag som

kunnat studeras 1966-1972. Låt oss därvid först notera att några

nämnvärda skillnader i branschfördelning ej kan noteras mellan
grupperna. Däremot förelåg skillnader i företagens storlek. Detta

framgår av Tabell 9:8.

Tabell 9:8. Bransch- och storleks~ördelning för företag som kunnat
analyseras 1963-1972 (157 stycken) respektive 1966-1972
(274 stycken). Procent.

l. Fördelning per bransch (%)

SNI Branschgrupp

20 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Massa
Analys- Gruvor Livs- Textil Trä- Papper Kemi Jord Järn Verk- Övr
period medel varu Grafisk Sten Stål stad

1963-1972 l 6 9 l 11 16 6 8 33 9

1966-1972 l 9 10 8 18 6 5 5 32 6

2. Fördelning per storleksgrupp, dvs efter storleken av ba-
lansomslutningen vid ingången av år 1966 (%)

Analys Totalt kapital (miljoner kr):

period <20 20-40 40-80 80-160 >160

1963-1972 12 21 19 17 31

1966-1972 45 25 14 9 7

l (forts från föregående s)
möjligheter att dra fördel av de förändringar i skattelagstift
ningen som successivt genomförts. Härmed åsyftas för det första
förändringarna i avdragsrätten för lämnad utdelning på nyemitterat
kapital som genomfördes 1966. För det andra åsyftas de extra in
vesteringsavdrag som mot slutet av studieperioden blev ett väsent
ligt inslag i den ekonomiska politiken. Slutligen torde även den
beloppsmässiga omfattningen av investeringsfondsutnyttjanden och
åtföljande investeringsavdrag ha ökat över tiden.
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Som framgår av Tabell 9;8 är det således ej någon nämnvärd

skillnad mellan de två grupperna vad gäller branschtillhörighet
även om fördelningen på branschgrupperna 33, 34 och 35 är något oli
ka. Däremot är det väsentliga skillnader i storlek mellan företags
grupperna. I själva verket studeras cirka 71 procent av de största

företagen (>160 milj kr i totalt kapital) hela perioden 1963-1972
medan 88 procent av de minsta «20 milj) endast studeras för 1966
1972.'

Den allmänna bilden av skillnaderna mellan utvecklingen under
1966-1972 i jämförelse med 1963-1972 (och därmed 1963-1965) skulle
således kunna vara relevant främst för större företag. Tabell 9:9
kan utgöra underlag för en bedömning om skillnaden mest sannolikt
främst torde ha avsett större företag. Tabellen redovisar genom
snittliga (medianvärden) nivå- och förändringsvärden för respektive
företagsgrupp.

Tabell 9:9. Genomsnittlig utveckling för företag som endast kunnat
analyseras 1966-1972 (274 företag) och företag som 2
kunnat analyseras 1963-1972 (157 företag). Medianvärden.

Företag som endast analyserats Företag som analyserats 1963-1972
1966-l972

Variabel Nivå 66-72 Förändr 66-72 Nivå 66-72 Förändr 66-72 Förändr 63-72

O' ; 6.0' 9,6 -0,79 8,5 -0,03 -0,14

T' . 6.T' 9,3 -0,98 7,6 -0,22 -0,17,
E' . ilE' 6,5 -0,90 3,7 -0,56 -0,43,
s' ; N3' 10,2 -1,29 9,6 -0,09 -0,03

RX ' liR* 7,6 -0,81 5,7 -0,37 -0,41E' E
U/E; 6.(U/E)0,8 -0,0 2,2 -0,02 -0,01

s' b.s 0,51 0,00 0,47 0,00 0,00,

RE; liRE 13,8 -1,64 10,0 -0,72 -0,59

RT; LlRT 8,3 -0,29 7,2 -0,21 -0,15

RS ; 6.Rs 5,6 0,04 5,1 0,12 0,15

S/E;b.(S/E)2,64 0,05 1,45 0,05 0,05

l Skillnaderna i storleks fördelning är naturlig mot bakgrund av urvals-
kriterierna för SCB:s datainsamling för perioden före 1966. Jämför
Kapitel 6.

2 Se nästa s
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Som framgår av Tabell 9:9 var samtliga nivåvärden högre för

företag som endast kunnat analyseras 1966-1972 (1l66-företagen li
) än

för företag som kunnat analyseras 1963-1972 ("63-företagen") vad

gäller perioden 1966-19720 Samtidigt var nästan samtliga föränd

ringsvärden mer negativa.' Mot bakgrund av att periodens nivå be

ror av periodens förändring torde det mest sannolika vara att den

allmänna beskrivningen av 63-företagen beträffande skillnaderna

mellan utvecklingen under 1966-1972 jämfört med 1963-1972 även

skulle kunna antas gälla 56-företagen.

9.5 UTVECKLINGEN FöR FöRETAG SOM ANALYSERATS KORTARE PERIOD ÄN

1966-1972

Kapitel 6 noterades att 129 företag av olika skäl (fusioner~ kon

kurs, nystartad verksamhet etc) ej kunde studeras för hela perioden

1966-19720 Eftersom avsikten är att belysa utvecklingen för svenska

industriföretag (av viss storlek) är det angeläget att söka bedöma,

om beskrivningen för 1966-1972 i väsentlig grad påverkats av att

vissa företag ej- kunnat inkluderas.

Gemensamt för de 129 företagen är alltså att de ej kunde

analyseras för 1966-1972. Två huvudgrupper kan urskiljas, nämligen

sådana som kunde analyseras fr o m 1966 eller 1963 men ej t o ffi 1972

och sådana där analysen kunde påbörjas senare än 1966 och göras t o ffi

1972. Den första gruppen bestod av 84 företag, varav 28 kunde ana

lyseras fr o m 1963~ medan den andra gruppen bestod av 40 företago

Därutöver tillkom fem företag där analysen påbörjades senare än

1966 och avslutades tidigare än 1972. Två huvudmotiv till att fö

retag ej kunde analyseras t o m 1972 förekomo Det första var kon

kurs vilket inträffade för drygt 20 företag och det andra var fu

sion med annat företag eller övergång till kommissionärs- eller

arrendeverksamhet vilket avsåg cirka 40 företago Huvudmotivet för

att påbörja analysen efter 1966 var att företaget var nystartat.

2 (från föregående s)
Av grundschemats variabler redovisas ej E/T och S/T. Nivåvärdena
för dessa framgår indirekt av S/E. Dessutom redovisas ej N/E
eller RF/Eo Nivåvärdena för dess uppgick genomsnittligt (median
värdet) till Oför båda företagsgrupperna.

l
~S var ~ågot mindre positiv; 6(S/E) och 6s var lika stor; 6(U/E) var
nagat storre.
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Utifrån beskrivningen av huvudmotiven för att företag ej

kunde analyseras 1966-1972 är det svårt att i förväg precisera för

väntningar om i vilken mån exkluderandet av dessa företag påverkat

den allmänna beskrivningen av utvecklingen. Bara några enstaka för

väntningar kan formuleras, t ex att räntabilitetsutvecklingen för

konkursföretagen var sämre än för övriga företag' och att tillväxt

takten i totalt kapital och; skulder var större för de företag

som startade sin verksamhet under studieperioden än för övriga fö
retag.

Ett sätt att analysera i vilken mån exkluderandet av de 129

företagen påverkat den allmänna bilden av utvecklingen är att jäm

föra årsvisa värden på grundschemats variabler för denna företags

grupp med motsvarande värden för övriga företag. Detta görs i Ta

bell 9:10.

Inför analysen av Tabell 9:10 bör hållas i minnet att före

tag som upphörde på grund av fusion, konkurs etc svarade för en för

hållandevis hög andel av de 129 företagen under de första åren. På

motsvarande sätt svarade nystartade företag för en förhållandevis

hög andel under de sista åren.

Oj och Tj var genomsnittligt sett högre t o m 1969 för fö

retag som analyserats hela perioden jämfört med övriga (jämför kon

kursföretag etc). Fr o ffi 1970 var förhållandet det omvända (jäm

för nystartade företag). Motsvarande bild erhålls för Sj undanta

get 1972. Ej var högre för företag som analyserats hela perioden

jämfört med övriga företag alla år utom 1969. Detta hängde samman

med motsvarande skillnader i R~ - och därmed i REj - även om skill

naderna reducerades av att (U/E)j genomgående var högre för företag
som analyserats hela perioden. 2

l Jämför Kedner (1975)~
2

Det kan synas förvånande att (U/E). för företag som analyserats
1966-1972 sjönk förhållandevis mycket 1971 och 1972 jämfört med
övriga år. Detta torde hänga samman med fördelningens utseende
respektive år. Åtskilliga bolag (jämför dotterbolag) lämnade ej
någon utdelning. Om man i stället för medianvärden beräknar
aritmetiska medelvärden erhålls värdena 1,8; 1,7; 1,8; 1,7; 1,7;
1,5; 1,7 för respektive år. Motsvarande värden för företag som
analyserats kortare period än 1966-1972 var 1,7; 1,6; 1,6; 1,1;
1,2; 1,0; 0,9.
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Tabell 9:10. Jämförelse mellan företag som analyserats perioden
1966-1972 och företag som analyserats kortare period.
Ärsvisa genomsnitt för grundschemats variabler. Me
dianvärden. l

Variabel Analys- 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972
period

O! 66-72 6,5 6,1 7,5 11,6 12,2 5,0 7,0
J

kortare 7,8 3,1 5,1 11,5 15,8 5,4 7,8

T! 66-72 9,9 5,6 5,8 11,2 9,2 5,1 4,7
J

kortare 7,6 2,4 4,0 11,0 11,1 6,4 6,7

E! 66-72 6,1 4,4 4,4 5,1 4,3 3,0 5,9
J

kortare 2,9 2,9 3,7 5,8 3,5 -0,8 4,8

S! 66-72 11,8 6,2 6,3 13,8 11,2 5,2 5,9
J

kortare 9,0 1,4 5,5 12,7 11,7 6,5 5,0

R~j 66-72 7,6 6,5 6,4 7,1 6,2 5,0 8,0

kortare 4,5 6,1 6,0 8,1 4,0 -0,3 6,3

(U/E) . 66-72 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 0,9 0,7
J

kortare 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

REj 66-72 14,4 11,9 11,4 13,8 12,0 8,2 13,3

kortare 7,0 9,9 9.7 15,9 7,5 -1,0 6,9

RTj 66-72 8,4 7,5 7,5 8,3 8,3 7,0 7,6

kortare 6,4 6,9 6,6 8,6 7,1 4,4 5,9

RSj 66-72 5,2 4,9 5,0 5,3 5,8 5,6 5,0

kortare 5,5 5,3 5,5 6,0 6,4 5,6 5,6

(S/E) . 66-72 1,88 1,96 1,96 1,95 2,13 2,19 2,16
J

kortare 2,08 2,22 2,29 2,38 2,92 2,94 3,77

l Tabellen redovisar ej värden för (N/E)., (RF/E). eller s. efter
som de ej alls eller mycket obetydligt J skiljer ~ig åt mellan
grupperna. Beträffande (E/T). och (S/T). i grundschemats en
periodsversion framgår deras tingefärligaJvärden indirekt av
(S/E) .. I de fall avvikelser erhålls mellan summakomponent och
de1ko~ponenter enligt beskrivningsschemats samband beror detta
på att genomsnittsvärden utnyttjas. Jämför Kapitel 8.
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Skillnaderna i REj betingades för det första av att RTj
för företag som analyserats hela perioden jämfört med övriga fö
retag var högre samtliga år, utom 1969, samtidigt som RSj var läg
re. För den senare gruppen var t o m RSj högre än RTj år 1971,
vilket medförde negativ REj . Ar 1972 var RSj nästan lika hög som
RTj . Skillnaderna i REj betingades även av att (S/E)j för företag
som analyserats hela perioden var lägre jämfört med övriga.

Beskrivningen i Kapitlen lOff kommer att koncentreras till
företag som kunnat analyseras hela perioden 1966-1972. Detta mo
tiveras av att det är den långsiktiga utvecklingen för det enskilda
företaget som studeras. Den beskrivs främst med hjälp av nivå- och
förändringsmått. Om beskrivningen i stället skulle ha gjorts års

vis och därför kunnat avse samtliga företag skulle den - mot bak
grund av ovanstående redogörelse - sammanfattningsvis sannolikt ha

medfört följande förändringar jämfört med den beskrivning som fak
tiskt genomförs:

Obetydliga förändringar - dock möjligen något lägre värden 

beträffande Oj, Tj och Sj.
Lägre värden beträffande Ej. R~j' (U/E)j' REj och RTj "

Högre värden beträffande RSj och (S/E)j.

9.6 JÄMFöRELSE MELLAN MÄTNING PA FöRETAGSNIVA OCH PA AGGREGERAD
NIVA. JÄMFöRELSER MED ANDRA STUDIER.

En väsentlig aspekt på den mätmetodik, som utnyttjas i föreliggande
studie, är att mätningarna görs för varje enskilt företag~ ej för

aggregat av företag. Det kan därför vara av visst mätmetodologiskt
intresse att jämföra utfallet aven beskrivning enligt respektive
metod. En sådan jämförelse skall inledningsvis göras i föreliggande
avsnitt.

Av väsentligt intresse är vidare i vilken mån den allmänna
besk:~ivning av utvecklingen i svensk industri som gjorts i förelig
gande kapitel överensstämmer med beskrivningar som gjorts i andra
sammanhang. I Kapitel 2 redogjordes för dylika studier som är av

särskilt intresse. Där noterades att den av industristrukturut

redningen (ISU) gjorda beskrivningen av industrins finansiella ut
vecklingstendenser (SOU 1974:12) utnyttjat beskrivningsvariabler
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som i åtskilliga fall liknar föreliggande studies. Samtidigt görs

där jämförelser vad gäller utvecklingen av räntabilitet och skuld

sättningsgrad med bl a Sveriges Verkstadsförenings räntabilitetsun

dersökningar och börsföretagens utveckling enligt Skandinaviska En

skilda Bankens Kvartalsskrift. 1 Det konstateras att de olika be

skrivningarna ger en likartad bild av utvecklingen över tiden även

om värdena skiljer sig något åt för de olika åren. Mot denna bak

grund och med anledning av att ISU liksom föreliggande studie ut

nyttjat Statistiska Centralbyråns (SCS) finansstatistik skall jäm

förelsen koncentreras till denna.

Sistnämnda omständighet gör det även möjligt att illustrera

betydelsen av primärmaterialets kvalitet för gjord beskrivning.

Detta görs avslutningsvis i avsnittet.

För att belysa de två först nämnda frågorna kan Tabell 9:11

konstrueras. Den omfattar genomsnittliga värden (medianvärden) för

grundschemats variabler för perioden 1966-1972 för samtliga företag

i urvalet som kunnat studeras något av dessa år. 2 Därefter redovi

sas aggregerade värden för denna företagsgrupp. Dessa kan sedan jäm

föras med ISU:s beskrivning för hela industrin. Denna omfattade pe

rioden 1967ff varför några värden för 1966 ej noteras. ISU redovi

sar ej värden för Oj eller Sj varför dessa variabler utelämnats. 3

Vad först gäller jämförelser mellan mätning på företagsnivå

och mätning på aggregerad nivå enligt föreliggande studie (dvs av

seende samma företagsurval som mätningen på företagsnivå) kan föl

jande noteras. Måtten på tillväxttakt är i allmänhet lägre vid mät

ning på företagsnivå jämfört med aggregerad nivå (undantag T1969 ,

E1970 , E1972 ). Detta gäller även måtten på R~j' (U/E)j och (N/E)j'
Något dylikt mönster kan ej noteras för REj eller RTj . Respektive

mätteknik ger här - med några undantag - likartade värden. Det

sistnämnda gäller särskilt RSj där avvikelsen mellan mätteknikerna

som mest uppgår till 0,4 procentenheter (1972). Beträffande (S/E)j

l SOU 1974:12, s 86ff.
2 Jämför Tabell 9:10. Tabell 9:11 redovisar således genomsnittsvär-

den för i Tabell 9:10 preciserade grupper sammantagna.

3 Värdena för 1972 beträffande ISU har Pj rpdovisats i SOU 1974:12
utan av Olsson (lq74).
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Tabell 9:11. Genomsnittliga värden (medianvärden) på grundschemats
variabler vid mätning på företagsnivå. Värden på va-
riablerna vid mätning på aggregerad nivå enligt före-
liggande studie och enligt industristrukturutredningen
(ISU) .1

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972

T! Ftg:snivå 9,6 5,4 5~6 11,2 9,4 5,3 L~ ,8
J

Aggr nivå 10,1 6,5 6,3 11,0 11~3 9,0 8,0

ISU 5,6 4,0 9,5 10,6 9~O

E! Ftg: snivå 5,7 4,2 4,1 5,3 4~2 2 9 1 5,9
J

Aggr nivå 7~1 4,5 5,0 8,1 4,2 3,4 4 r-, )

ISU 5,5 2,4 7,1 6,2 5,6

x Ftg: snivå 7,2 6,5 6,3 7,4 6,0 4,6 7,8REj
Aggr nivå 8,6 6,1 7,2 8,8 6,5 c:; ? 6,2./ ,1..-

ISU 4,7 5,6 7,2 6,3 5,1 5,9

(U/E) . Ftg: snivå 1,2 1,2 1,2 1,1 0,9 0,5 0,4
J

Aggr nivå 3,4 3,1 3,1 3,0 3,3 3,2 3,1

ISU 3,6 3,6 3,8 3,6 3,6

(N/E) . Ftg:snivå 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
J

Aggr nivå 1,6 1,2 0,8 1,6 0,6 1,1 0,9

ISU 2,4 1,2 2,0 3,3 1,6

REj Ftg:snivå 13,4 11,7 11,2 14,1 11,8 7,5 13,1

Aggr nivå 13,2 9,8 11,8 15,0 11,8 8,4 10,1

ISU 9,4 11,2 14,4 12,6 10,2 11,8

RTj Ftg: snivå 8,2 7,5 7,5 8,4 8,2 6.,9 7,6

Aggr nivå 8,5 7,0 8,0 9,4 8,3 6,8 7;>0

ISU 5,4 6,0 6,4 6,2 5,4 5,6

RSj Ftg: snivå 5,2 5,0 5,1 5,5 5,9 5,6 5,0

Aggr Nivå 5,1 5,0 5,3 5,7 6,1 5,9 5,~

ISU 3,0 2,8 2,8 3,2 3,2

(S/E) . Ftg: snivå 1,96 2,07 2,07 2,06 2,21 2,29 2,24
J

Aggr nivå 1,34 1,40 1,43 1,50 1,64 1,79 1,90

ISU 1,6 1,6 2,0 2,2 2,2 2,2

l Kommentarer till beräknin~speriod, beräkningsteknik ffi m beträffande
ISU, se fotnot 2 nästa s
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medför mätning på företagsnivå genomgående högre värden än mätning

på aggregerad nivå.

Allmänt gäller att redovisade skillnader mellan mätning på

företagsnivå och på aggregerad nivå hänger samman med hur variabel

värdena fördelas över företag av olika storlek. Det finns ej skäl

att i detalj kommentera hur denna fördelning ser ut respektive år 

det följer indirekt av noterade skillnader. En notering kan dock

göras, nämligen beträffande (S/E)jo Här gäller uppenbarligen att

större företag i allmänhet haft lägre skuldsättningsgrad än mindre

företag. Detta medför ej obetydliga skillnader vid mätning på fö

retagsnivå jämfört med mätning på aggregerad nivå. l

Beträffande jämförelser mellan mätning på aggregerad nivå

enligt föreliggande studie och ISU:s beskrivning försvåras den av

olikheter i företagsurval, operationaliseringar m m. 2 'Med reser-

l
Ett problem vid mätning på såväl aggregerad nivå som på företags-
nivå är de förändringar i eget och totalt kapital som följer av att
bolag köper andra bolag och för detta ändamål genomför nyemission
(apportemission). Beloppsmässigt torde börsregistrerade bolag svara
för den helt dominerande delen av dylika emissioner. Bland stude
rade börsbolag genomförde åtta bolag apportemissioner. Det betyder
att beskrivningen på företagsnivå för företagsgrupper ej nämnvärt
torde påverkas av förekomsten av apportemissioner. (För en diskus
sion om hur fusioner och företagsförvärv behandlats, se Appendix 3.)
Beloppsmässigt uppgick nämnda emissioner till (milj kr): 64 (1966),
171 (1967), 18 (1968), 106 (1969) och 6 (1972).

2 ISU:s beskrivning avser samtliga företag med fler än 20 antsällda.
Beträffande tillväxtmåtten (TJ och EJ) liksom beträffande (U!~)j
och (N!E)j avser värdena identiska fdretag, dvs företag som eJ ge
nomgått stora förändringar (fusioner etc) under aktuellt räkenskaps
år. Räntabilitetsmåtten, RSj och (S/E)j har beräknats på utgående
balans. R~J har bestämts utifrån REj efter schablonskatt p~ 50 pro
cent. Detsamma gäller RTj och RSj' (I själva verke~ redOVlsas en
dast värden efter skatt. Tabellens värden för variabler uttryckta
före skatt har därför erhållits genom att fördubbla 1SU:s värden.)
Som eget kapital definieras redovisat eget kapital med tillägg för
hälften av investeringsfond och lagerreserv. Resultatmåtten be
räknas påverkade av bokförda avskrivningar på materiaIla anläggnings
tillgångar. I konsekvens härmed preciseras ej några reserver i
dessa tillgångar.
ISU redovisar ej värden för (U/E)j eller (N!E)j för hela företags
gruppen utan endast för delgrupperna 200-500 anställda och >500 an
ställda. Tabellens värden har erhållits genom att respektive vär
de vägts med hänsyn till storleken av eget kapital enligt ovanstå
ende definition. Uppgifterna om eget kapital har hämtats från Sta
tistiska meddelandpn, undergrupp N. Som tidigare närrmts har värde
na för 1972 hämtats från Olsson, (1974). Olsson har dock ej beräk
nat alla variabler. I Tabell 9:11 markeras ej beräknade variabler
med strpck.
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vation för betydelsen av dessa omständigheter kan de båda beskriv

ningarna på aggregerad nivå jämföras på följande sätt: ISU:s värden

för Tj är lägre än föreliggande studies samtliga år utom 1971 då de

är lika. Skillnaden uppgår som mest till 2,3 procentenheter. Där

emot är värdena för E~ stundom högre, stundom lägre. Dessa två om-
J

ständigheter sammantagna har dock ej medfört att utvecklingen av

(S/E). beskrivits nämnvärt annorlunda även om ISU:s värden genomgå

ende ir högre. l Därmed är den allmänna bilden likartad i meningen
att båda beskrivningarna redovisar en Ej understigande Tj och i kon

sekvens härmed en ökande (S/E)jo Skillnaderna i beskrivning vad

gäller RTj och framför allt RSj torde främst hänga samman med de be

räknade räntor som utnyttjas i föreliggande studie. ISU:s värden är

således genomgående lägre. ISU:s beräkning av REj omfattar likar

tade - om än något lägre - värden som föreliggande studie t o m
1969. Därefter är värdena nästan två procentenheter högre. Detta

trots att ISU beräknat REj på utgående balansuppgifter medan före

liggande studie utnyttjat genomsnittligt eget kapital. Efter ut

nyttjande av schablonskattesatsen 50 procent blir ISU:s värden på

R~ likartade föreliggande studies. De är genomgående något lägre

vilket således delvis kan hänga samman med att de beräknats på ut

gående balans. Beträffande (U/E)j och (N/E)j slutligen, är värdena
genomgående högre enligt ISU än enligt föreliggande studie. Detta

kan sammanhänga med företagsurvalet. 2

l De högre värdena torde främst vara en konsekvens av att ISU om-
fattar företag med ned till 20 anställda. Dessa små företag torde
i allmänhet ha haft en väsentligt högre (S/E). än större företag.
Beträffande ISU:s värden kan vidare noteras a~t (S/E). är väsent
ligt högre 1969 än 1968. Detta kan till en del hängajsamman med
brister i primärmaterialet. SCB:s finansstatistik förändrades
således väsentligt fr o m 1969 vad gäller bl a företagsurval.
Jämrör Gandemo (1977, s 255). Jämför även Tabell 9:12.

2
Som tidigare nämnts inkluderar ISU alla företag över 20 anställda.
För företag med mellan 20 och 50 anställda har SCB insamlat data
stickprovsvis. Urvalsfraktionen uppgår som lägst till 0,12 fr o m
1969. Det är tänkbart att exempelvis nyemissioner som i absoluta
tal är små men som jämfört med ingående kapital är stora varit
frekventa i denna företagsgrupp. Via uppräkningsförfarandet kan
dessa sedan snedvrida storleken av (N/E) ..

J
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Avslutningsvis skall vi illustrera betydelsen av det data
insamlings- och kontrollarbete som genomförts med anledning av fö
religgande studieo I Kapitel 6 noterades att SCB:s material komp
letterats med uppgifter från andra externa datakällor och att data
insamlade via företagsenkäter därefter utnyttjats för att möjliggöra
preciseringen av balans- och resultaträkningar av likartad kvalitet
för alla år och alla företag. Särskild vikt har lagts vid bestäm
ningen av reserver i tillgångar och skulder. Ett omfattande arbete
avseende kontroll av data har genomförts. Härvid har bl a problem
rörande kontinuiteten i data - dvs att data för det enskilda före
taget skall vara konsistenta över tiden - uppmärksammats o Genom att
för samma företag jämföra vår beskrivning på aggregerad nivå med
ISU:s beskrivning kan en uppfattning om betydelsen av nämnda komp
letterande datainsamlings- och kontrollarbete erhållas. Jämförel
sen bör då avse variabler som definierats likartat. Detta kan sägas
gälla REj och (S/E)j om variablerna definieras utifrån utgående
balans. Tabell 9:12 redovisar aktuella värden för olika storleks
grupper1 för den gemensamma studieperioden.

Som framgår av Tabell 9:12 kan väsentliga skillnader i
storleken på de årsvisa variablerna mellan vår mätning på aggrege

rad nivå och ISU:s mätning noteras. Beträffande (S/E)j medför
ISU:s mätning värden som i genomsnitt är cirka 25 procent högre än

vår mätning för företagsgruppen 200-500 anställda och i genomsnitt

cirka 16 procent högre för gruppen med fler än 500 anställda. Be
träffande REj är ISU:s värden väsentligt lägre än föreliggande stu
dies t o ffi 1970 och därefter högre för de mindre företagen. För

l
Redovisningen görs i storleksgrupper efter antalet anställda där-
för att ISU ej redovisar värden för samtliga företag över 200 an
ställdao Värdena för föreliggande studie avser således likaså
företag över 200 anställda.' Det betyder att vissa företag som i
övrigt ej ingar i studiens analyser inkluderas. Det gäller före
tag med fler än 200 anställda som ej uppfyllt urvalsgränserna be
träffande kapitalstorlek (jämför Kapitel 6). Dessa har dock un
derkastats samma datainsamlings- och kontrollarbete som övriga
företag. Redovisningen efter antalet anställda innebär vidare
att vissa företag som ingår i studiens övriga analyser exkluderats.
Det gäller företag med färre än 200 anställda men som uppfyllt
urvalsgränserna avseende balansomslutning.
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Tabell 9:12. Jämförelse mellan mätning på aggregerad nivå enligt
föreliggande studie och mätning enligt industristruk
turutredningen (TSU) beträffande variabler som defi- l
nierats likartat. Uppdelning efter antalet anställda.

1967 1968 1969 1970 1971 1972

Enligt föreliggande
studie:

200-499
anställda

REj
(S/E) .

J

12,8

1,86

13,0

1,84

17,9

1,97

13,0

2,20

8,3

2,16

13,4

2,31

>500
anställda

8,9

1,34

10,9

1,36

14,1

1,42

11,4

1,60

8,3

1,74

9,8

1,84

Enligt ISU:

200-499
anställda

REj
(S/E) .

J

9,8

2,23

7,8

2,23

13,6

2,57

11,0

2,70

10,4

2,70

13,8

3,00

>500
anställda

REj
(S/E) .

J

9,2

1,50

11,4

1,50

14,6

1,70

12,4

1,94

9,4

2,03

10,6

2,13

gruppen med fler än 500 anställda är värdena genomgående något högre.

Även den bild av förändringen i RE' över tiden som ges av ISU är
något annorlunda än den bild som g~S av föreliggande studie. 2

De skillnader som illustreras av Tabell 9:12 hänger så

ledes samman med skillnader i primärmaterialets kvalitet. Två om

ständigheter torde vara särskilt betydelsefulla. För det första

Om en rät linje anpassas tillobservationsserierna för RE· med
hjälp av minsta kvadratmetoden blir dess lutning 0,36 pro~ent
enheter (per år) för gruppen 200-500 anställda enligt TSU och
-0,23 procentenheter enligt föreliggande studie. För gruppen
med fler än 500 anställda är skillnaderna mindre. Lutningen upp
går således till -0,02 procentenheter enligt ISU och -0,09 pro
centenheter enligt föreliggande studie.

l
Som framhölls ~ texte~ definieras REj och (S(E)j pe~ utgåen~e ba-
lans. ISU:s varden for (S/E)j har hamtats VIa uppglfterna l

Olsson (1974) över (E/T)j. Värdena för REj beträffande TSU har
bestämts genom att fördubbla de av TSU redovisade värdena för R~j'

2



190

saknade ses uppgifter om lagerreserv för vissa företag när ISU:s

studie genomfördes. 1 Denna brist i primärmaterialet var särskilt

vanlig för företag med färre än 500 anställda. För det andra ut

nyttjar ej ISU justerade värden på maskiner och inventarier. Dessa

omständigheter innebär således att vi i föreliggande studie preci

serat reserver som ISU ej beräknat vilket resulterat i de, jämfört

med ISU, lägre värdena på (S/E)j.

9.7 SAMMANFATTNING

I kapitlet har följande mer väsentliga observationer gjorts:

l. Perioden 1966-1972 karaktäriseras av sjunkande räntabilitet

och kapitaltillväxt och av svagt stigande låneränta och
stigande skuldsättningsgrad.

2. Om beskrivningen görs för 1963-1972 erhålls samma mönster

som enligt punkt l även om förändringstalen är mindre. Den

senare omständigheten innebär att utvecklingen var mer nega

tiv (förändringsvärdena mer negativa) under delperioden

1966-1972 än under delperioden 1963-1965.

3. Spridningen mellan företag vad gäller grundschemats variab

ler har varit likartad för respektive år under perioden 1966

1972. Samtidigt har ordningsföljden mellan företag vad gäl
ler storleken på studerade variabler för räntabilitet och

kapitaltillväxt förändrats väsentligt under perioden.

40 Om företag som endast kunnat studeras enstaka år inom perio

den 1966-1972 skulle få påverka beskrivningen av denna period
skulle måtten på tillväxttakt och räntabilitet sannolikt för

ändras obetydligt eller bli något lägre. Måtten på genom

snittlig låneränta och skuldsättningsgrad skulle bli högre.

5. Om mätning utförs på aggregerad nivå blir de årsvisa värdena

på kapitaltillväxt något högre än om mätningen görs på före

tagsnivå. Detta gäller även för räntabilitet på eget kapital

l Bl a av detta skäl genomförde SeB ett omfattande kontrollarbete
av finansstatistikens uppgifter med anledning av föreliggande
studie. Jämför Kapitel 6 och Appendix 3.
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efter skatt samt för utdelning respektive nyemission i för

hållande till eget kapital. Däremot erhålls väsentligt

lägre värden på skuldsättningsgraden. För övriga variabler

inom grundschemat erhålls likartade mätvärden.

60 Om mätningen på aggregerad nivå jämförs med den av Industri

strukturutredningen genomförda mätningen - även den gjord

på aggregerad nivå - erhålls vissa skillnader särskilt vad

gäller skuldsättningsgradens höjd. Även vid mätning på

aggregerad nivå kan betydande skillnader mätresultaten

erhållas på grund av kvalitetsskillnader i primärmaterialet.



KAPITEL 10

10.1 INLEDNING
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METOD FÖR IDENTIFIERING AV
UTVECKLINGSFÖRLOPP

Inom det deskriptiva syftets ram åsyftade vi att utnyttja naturliga

grupperingar i data för att beskriva de dominerande och skiljaktiga
utvecklingsförlopp som svenska industriföretag uppvisat. I Kapitel

2 avsnitt 2.5.2 nämndes att detta skulle åstadkommas med hjälp
av klusteranalys. Grupperingen skulle ske så att företag inom sam
ma grupp är "lika" medan företag ej tillhörande samma grupp är

"olika"o Vi konstaterade att det ej var utvecklingen hos en enstaka
variabel som tilldrog sig det primära intresset. I stället efter

strävades ett samtidigt beaktande av ett flertal variabler för be
skrivning av mönster av finansiella utvecklingsförloppo Vid sidan

av skiftande mönster skulle även de företag som låg bakom mönstren

identifieras. Klusteranalys har hittills endast i begränsad ut

sträckning prövats på redovisningsbaserade finansiella data. Vi

känner till två fall, nämligen Jensen (1971) och Gupta &Huefner
(1972)0 Dessa undersökningars problemställningar har dock varit

andra än våra varför vi ej kunnat dra nytta av där redovisade er-

fa renheter .
De utvecklingsmönster vi avser beskriva är de som gjort

sig gällande fr o m 1966 års början t o m 1972 års slut. Utan att

eftersätta kravet på att studera företagens långsiktiga utveckling

inkluderas därmed samtliga de företag för vilka det under nämnda

period varit möjligt att tillgå data, dvs 431 st.
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Kapitlet disponeras enligt följande.' I avsnitt 10.2

diskuteras de metodproblem som följer av vår ansats. I avsnitt

10.3 redogörs för basvariablerna, dvs de variabler som skall vara
analysgrundande. I avsnitt 10.4 motiveras valet av samt beskrivs

den klusteranalysteknik - latent profilanalys - som skall prövas
på våra data. I avsnitt 10.5 beskrivs analysens genomförande.
I avsnitt 10.6 granskar vi de framsorterade utvecklingsförloppen

från metodologiska utgångspunkter. I avsnitt 10.7 prövas giltig
heten hos de identifierade utvecklingsförloppen. Avsnitt 10.8
slutligen redovisar utgångspunkter för fortsättningen.

10.2 METODFRAGOR

Vår ansats att på basis av ett antal variabler söka finna homogena
grupper av företag har gjort att vi ställts inför ett antal metod

mässiga överväganden. övervägandena har gällt följande punkter:

l. Vilka variabler skall väljas som basvariabler, dvs vara
grupperingsgrundande och därmed konstituera det vi beteck
nar som utvecklingsförlopp?

2. Vilken klusteranalysteknik skall prövas för att reducera den

ursprungliga datamängden till ett visst antal klasser?

3. Givet basvariabler samt klusteranalysteknik, hur pass all

mängiltig är den gruppstruktur och den klasstillhörighet

för företagen som erhålls vid teknikens tillämpning?

4. Givet klusternalysteknik, i vilken utsträckning skulle andra
definitioner på de givna basvariablerna medföra att företag
skiftar klasstillhörighet och därmed att andra utvecklings
förlopp identifieras?

5. Givet basvariabler samt klusteranalysteknik, finns det före
tag för vilka basvariablerna antagit sådana extremvärden att

klusteranalysen blir mindre effektiv vid grupperingen av
övriga företag?

l Den resultatredovisning som förekommer i detta kapitel utgör under
lag för bedömning av den prövade metoden. Den metodologiskt oint
resserade hänvisas därför till avsnitt 10.8 där sammanfattande syn
punkter av betydelse för den fortsatta framställningen redovisas.
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6. Skall de företagsgrupper som framtagits via den prövade

klusteranalystekniken även läggas till grund för en be

skrivning av andra variabler än basvariablerna? Hur måste
i sådant fall den fortsatta beskrivningsmetodiken anpassas
till vid klusteranalysen framkomna karaktäristika?

Ad l. Den omständigheten att de variabler vi är intresse
rade av står i ett definitionsmässigt förhållande till varandra gör
att tillämpningssituationen är något olikartad den som traditionellt
förekommer vid klusteranalys. Hur vi tagit hänsyn härtill framgår

av avsnitt 10.3.
Ad 2. Vi har inte bedömt det som möjligt att pröva ett

flertal klusteranalystekniker. De överväganden som fått oss att
stanna för en viss metod redovisas i avsnitt 10.4.

Ad 3. Eftersom det är vår strävan att beskriva allmängil

tiga utvecklingsmönster är det av vikt att konstatera huruvida de

i ett tidigare led framtagna klustren även kvarstår sedan ett an
tal företag exkluderats från analysen. I avsnitt 10.7 genomförs
detta test, dvs ett försök att bedöma stabiliteten hos de klasser

som erhållits enligt den ursprungliga klusteranalyslösningen ge
nomförs.

Ad 4. Också denna fråga knyter an till en bedömning av

giltigheten hos erhållna företagsgrupper. Som redovisas i avsnitt
10.7 menar vi med andra definitioner på basvariablerna att dessa

grundas på alternativa uppfattningar om vad som skall inkluderas i
begreppet totalt kapital. Det är således inte fråga om att pröva

ett helt artskilt variabelurval. I viss mån berör dock denna
fråga även punkt 6. Om vi i ett senare skede skall gå utanför
basvariablernas ram vid en beskrivning av företagsgrupperna är det
önskvärt att konstatera hur pass beroende de bildade grupperna är

av de grundläggande variabeldefinitionerna. Om det också med av
seende på andra variabler respektive med avseende på basvariablerna
i dekomponerat skick kan göras sannolikt att företag inom en viss

klass är varandra mer IIlika ll än företag tillhörande skilda klasser

kan klasserna också sägas omfatta andra dimensioner än de direkt
grupperingsgrundande variablerna.

Ad 5. Denna punkt berörs också under avsnitt 10.7. Frågan
är om vårt datamaterial uppvisar företag med en så unik utveckling

att det är olämpligt att inkludera dem vid klusteranalysens genom
förande.
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Ad 6. Under denna punkt faller ett antal aspekter vilka

aktualiseras vid en eventuellt utvidgad beskrivning av de erhållna
företagsgrupperna. I grunden kan dessa aspekter återföras till en
och samma fråga nämligen frågan om homogenitetsgraden hos de er-

hå 11 na företagsgrupperna. Ju högre homogeni tetsgrad, des to mer
meningsfull ter sig en utvidgad beskrivning. Här kan emellertid

inte enbart graden av homogenitet fälla ett avgörande utslag. Också
andra skäl måste vägas in vid bedömningen av om en utvidgning skall

genomföras. Redan nu kan emellertid förutses att vi vid en dylik
beskrivning i stort är hänvisade till att utnyttja centralmått i

form av aritmetiska medelvärden eller medianer för de olika före
tagsgrupperna. Med vår inriktning där stor vikt läggs vid de defi

nitionsmässiga sambanden mellan beskrivningsschemats variabler är

det givetvis önskvärt att ett sådant utnyttjande inte "förstör" de
samband som gäller för det enskilda företaget. I Kapitel 4 och 8

noterades att vid beskrivningen av företagets långsiktiga utveck

ling enligt beskrivningsschemats flerperiodsversion gick dessa sam
band i vissa fall delvis förlorade. Denna begränsning kan bli än
mer uttalad när centralmått för grupper av företag används och be
gränsningens styrka torde avgöras av datas heterogenitet. Att nämn

da förhållande kan utgöra en begränsning sammanhänger med vår strä
van att kunna tolka variabelsambanden som om de avsåg det enskilda
företaget under loppet av ett år. Att beskrivningen dels avser ut
vecklingen under en följd av år, dels avser grupper av företag

skall tolkningsmässigt helst vara av underordnad betydelse. Till
punkt 6 återkommer vi i avsnitt 10.8.

10.3 BASVARIABLERNA

Grundschemat uttrycker det mest centrala av vår föreställningsram.

Därför är det vår utgångspunkt att variablerna skall hämtas däri

från. Den omständigheten att grundschemat består av definitions

mässiga variabelsamband gör emellertid att vi inte vill inkludera
samtliga dess variabler. A priori kan nämligen förmodas att varje
variabel väger lika tungt vid klusteranalysens genomförande. Om

vi t ex skulle inkludera såväl E/T, S/T som S/E innebär detta för

det enskilda företagets del att samma information uttrycks på tre
olika sätt. Till bilden hör också att vi måste göra en bedömning
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av i vilken riktning intressanta klassificeringar bör sökas.

Låter vi exempelvis analysen omfatta såväl RE' RT, RS som S/E med
för detta till viss del en dubbel räkning eftersom information om

RE också finns lagrad i de tre senare variablerna. Det är utifrån
dylika överväganden som valet av basvariabler träffats. Basvari
ablerna är följande:

Variablerna T', E', RT, RS och 6RT hämtas från grundsche

mats flerperiodsversion. De fyra förra är nivåmått~ ~RT är ett

förändringsmått. (S/E)o är lika med skuldsättningsgraden i ut
gångsläget. Basvariablerna fångar de väsentliga dimensionerna i
det finansiella utvecklingsförloppet. I både nivå- och föränd

ringstermer beaktas kapitaltillväxt-, kapitalstruktur- och ränta
bilitetsaspekter.

Kapitaltillväxten och dess sammansättning erhåller ett sam

manfattande uttryck genom T', E' och (S/E)o. Genom (S/E)o är

också (E/T)o' och för den del även (S/T)o' indirekt inkluderad.
E' i kombination med det indirekta uttrycket för (E/T)o speglar
hur stor del av T1 som hänfört sig till eget kapital.' Att inte
S' inkluderats bland basvariablerna beror på att givet T', El och

(S/E)o är också S' ungefärligen känd. S' och E' kan ses som ut
bytbara storheter. Inte heller bestämningsfaktorerna till El, dvs

R~ , U/E, N/E och RF/E, omfattas av analysen. För att fånga den
huvudsakliga strukturen i materialet anser vi E' som tillräcklig.

I allmänhet kan vi förvänta att R~ är den avgörande bestämnings
faktorn till E'.

Också kapitalstrukturen samt dess förändringar speglas via

(S/E)09 El och T'. Kapitalstrukturen i utgångsläget fångas via

(S/E)o' Kapitalstrukturens årliga relativförändring uttrycks via

l
Jämför grundschemats enperiodsversion där EJ . (E/T)j-l, dvs
KEj/Tj-l anger antal procentenheter av Tj som är att hänföra
till eget kapital.
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El och TI
• Därmed finns också ett indirekt uttryck för kapital

strukturen vid tidsperiodens slut. l

De väsentligare aspekterna vad gäller räntabilitetsnivån

och dess förändringar täcks in via variablerna RT, RS och L RT i
kombination med skuldsättningsgraden och dess förändringar. Skuld

sättningsgradens nivå- och förändringsvärden enligt flerperiodssche~

mat ingår visserligen inte bland basvariablerna men ett indirekt

uttryck härför finns via (S/E)o' El och T'. Att inte RE respek

tive L RE innefattas i analysen skall tolkas så att vi primärt
inte är intresserade av hur lika eller olika företagen är med av

seende på egenkapitalets räntabilitet. I stället är det dess be

stämningsfaktorer i form av nivå- och förändringsvärden på total~

kapitalets räntabilitet, genomsnittlig låneränta samt skuldsätt

ningsgrad som ställs; centrum. 2 Mot denna bakgrund vore det även

motiverat att inkludera ~ RS bland basvariablerna. Att så inte för

farits grundar sig på antagandet att variabelns förmåga att sär

skilja företag är låg. 3 Att i onödan inkludera dylika variabler

skulle medföra att effekten av väsentligare variabler förtas.

10.4 LPA - LATENT PROFILANALYS

10.4. l Allmänt

Ett stort antal klusteranalystekniker existerar. 4 De har det ge

mensamt att grupperingen av objekt inte avgörs på förhand innan
analysen påbörjats. Givet ett antal objekt som vart och ett mäts

l För enperiodsschemat och det enskilda företaget gäller att om E~

Sj och Tj uttrycks i procentenheter är relativförändringen i J

(E/T). l och (S/E). l lika med (E! - T~)/(lOO+T!) respektive
J- J- J J J

(SJ - EJ)/(lOO+EJ). Approximativt måste motsvarande gälla för
flerperlodsschemat. Genom ett inkluderande av (S/E) samt fler
periodsversionens El och Tt har vi också indirekt meatagit skuld
sättningsgraden vid undersökningsperiodens slut.

2
Eftersom E' utgör en basvariabel är det sagda dock en sanning med
modifikation. Då El i flertalet fall kan förväntas samvariera med
i första hand R~, i andra hand RE' kan delvis hävdas att E' är ett
indirekt mått pa RE.

3 Jämför avsnitt 9.2 där det framkom dels att centralmåtten för ~S

antagit små värden, dels att spridningen i ~RS varit liten.
4

För en översikt av klusteranalytiska spörsmål se Everitt (1974).
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efter ett antal variabler kan klusteranalys utnyttjas för att finna

en klassificeringsgrund enligt vilken objekten grupperas i olika

klasser av objekt.' Syftet är att på basis av den profil (värden

över ingående variabler) som varje objekt uppvisar söka samla ob
jekten i homogena grupper.

Tre informationsaspekter finns involverade ett objekts

profil med anknytande variabelvärden. 2

1. Profilens nivå. Härmed förstås objektets medelvärde över

de inkluderade variablerna.

2. Profilens spridning, dvs i vilken utsträCkning de enskilda
variabelvärdena för objektet avviker från nivån enligt
punkt 1.

3. Profilens form. Med detta förstås på vilka punkter (vari

abler) objektet har höga och låga värden. Formen defini
eras genom att variablerna för objektet rangordnas efter
variabelvärdenas höjd.

Ett första krav på den av oss tillämpade klustertekniken

har varit att informationen enligt de tre punkterna bibehålls vid
klustersökandet. Detta innebär att originaldata endast får ändras

på så vis att varje ingående variabel uttrycks i standardvärden,

dvs variablerna standardiseras till medelvärdet noll och standard

avvikelsen ett. 3 Varje variabel ges därmed samma förutsättningar
att påverka grupperingsprocessen. Givet detta kvarstår dock ett

antal tekniker att välja emellan. Avgörande för en viss tekniks
innehåll är framför allt

Vilket mått på profil likhet som väljs

Valet av beslutsregler för gruppering av objekten
Vilka kriterier för val av antal kluster som finns att tillgå

l . .. .. ..
Klusteranalys skall eJ forvaxlas med faktoranalys dar en ur-
sprunglig uppsättning egenskaper (variabler) hos objekten in
delas i olika klasser av egenskaper.

2 Jämför Nunally (1967, s 373-375).
3 Om för visst objekt, i, variabelns värde är x. och om för samtliga

objekt variabelns aritmetiska medelvärde och §tandardavvikelse är
x respektive 0, är standardvärdet för objekt i, Z., lika med
(x. - x)/o. l

l
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Eftersom sättet att lösa dessa frågor är lika många som

antalet tekniker och då det på förhand knappast kan avgöras vilken

teknik som är överlägsen den andra måste valet av teknik präglas
av viss subjektivitet. En risk med varje teknik är att dess anta

ganden är sådana att data påtvingas en struktur som i realiteten
ej föreligger. Ett sätt att bedöma validiteten hos erhållna klus
ter vore att behandla data med flera tekniker och endast accepte

ra kluster framkallade av majoriteten av tekniker. Detta förfa
ringssätt har vi dock bedömt som alltför tids- och kostnadskrävan
de. I stället har vi sökt granska respektive teknik med hänsyn

till dess antaganden om variabelfördelningarnas natur eller de
övriga krav den kan tänkas ställa på datas natur. Valet har små
ningom fallit på LPA, latent profilanalys. Den kombination av om
ständigheter som fått vågskålen att väga över till förmån för en
prövning av LPA är följande:

LPA har en uttalad ambition att vara såväl grupp- som vari
abelinriktad. Detta är i linje med den av oss valda an
satsen.

LPA synes oss vila på en fastare teoretisk grund än fler

talet andra tekniker. LPA är ej enbart en beräkningsalgo
ritm för skapande av grupper med maximal mellanvarians
förhållande till inomvariansen. Hit hör också, jämför

avsnitt 10.4.3, att tillgängliga kriterier för val
mellan alternativa lösningar förefaller oss mer utvecklade
än för flertalet övriga tekniker.

Praktiska hänsyn. Databearbetningen har skett vid Stockholms

Datamaskincentral (QZ). Kunskapen om LPA - liksom doku

mentationen kring denna - har varit överlägsen den för
andra tekniker.

Med vår datastruktur - ett mycket stort antal objekt men
ett fåtal variabler - låter sig många andra tekniker inte
utnyttjas. De är i stället konstruerade för det omvända
förhållandet - ett litet antal objekt men många variabler.

I de fall där andra tekniker är förenliga med vår data
struktur gäller genomgående att de är betydligt mer kost
nadskrävande än LPA.
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10.4.2 Metodens innebörd och tillämpning

LPA "har tidigare bl a använts av Thorngren (1967), Back 9 Dalborg

&Otterbeck (1970) samt Docherty &Stjernberg (1975). Det dator-

program som nämnda författare använt och som också vi skall ut

nyttja har skrivits av Bertil Mårdberg. För en uttömmande beskriv
ning av LPA hänvisas därför till Mårdberg (1966, 1971 och 1974).

Den korta beskrivningen som här lämnas bygger på Mårdbergs arbeten.'

Tillämpning av LPA bygger på föreställningen att urvalet

av studerade objekt representerar flera underpopulationer. LPA

kan för närvarande knappast användas för hypotestestning utan fyl

ler främst sin plats vid explorativt inriktade studier där framsor

tering av tidigare ej kända profil konstellationer eftersträvas. I

en tänkt variabel rymd vars dimensioner överensstämmer med antalet

variabler kommer varje objekt att avbildas som en prick. Graden av

profil likhet mellan två objekt bestäms av avståndet mellan de prick

ar som vart och ett av objekten betingar. Den klassificering som

utförs i LPA är att pricksvärmar i den mångdimensionella rymden,

dvs homogena kluster, lokaliseras.

LPA förklarar kovariation. Analysen går så till att ett
tillräckligt antal homogena kluster identifieras för att
kavarians i data skall förklaras som mellangruppsvarians.
Detta innebär att korrelationer mellan variablerna (pro
duktmoment av andra och högre ordningar) inom grupperna
skall vara O eller slumpmässigt fördelade runt O. När
på detta sätt kovarians i de manifesta data förklaras av
variansen mellan de homogena klustren innebär det att den
ursprungliga informationsmängden omstrukturerats och be
skrivits på ett enklare sätt i ett antal homogena kluster
av individer. Man kan säga att individmassan homogeni
serats.
(Mårdberg och Gunnerblad, 1971, s 9-10)

Genom att vid analysen införa ett antagande om en latent

variabel enligt vilken det ursprungliga antalet objekt fördelas på

undergrupper förklaras den ursprungliga korrelationen mellan vari

ablerna. Inom respektive undergrupp upphör därmed samvariationen

mellan variablerna att existera. För LPA där de observerbara

variablerna är kontinuerliga (jämför basvariablerna) gäller att

fördelningsfunktionen för den latenta variabeln antas diskret

l Jämför också den beskrivning som återfinns hos Docherty &
Stjernberg (1975, s 304ff).
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fördelad. Lokalt oberoende, dvs att inom givna klasser är korrela

tionerna noll eller slumpmässigt fördelade kring noll) samt en dis
kret fördelad latent variabel är således de två grundläggande

statistiska antagandena för LPA. Inga fördelningsantaganden behövs

för de observerbara variabler som skall analyseras. LPA utförs

direkt på originaldata sedan variablerna standardiserats till me
delvärdet noll och standardavvikelsen ett. De parametrar i den
latenta strukturen som estimeras är antalet latenta klasser (homo

gena grupper), den latenta klassens läge i den mångdimensionella
rymden, dvs dess profil, samt den latenta klassens storlek, dvs an

talet objekt i klassen.'

Mårdberg (1966~ s 145-1461 menar att LPA löser tre problem

1. Homogenisering, dvs i vilka klasser ett visst material kan

uppdelas.

2. Klassificering, dvs vilken latent klass är ett objekt mest

lik och bör det tilldelas.

3. Variabelanalys, dvs vilka variabler2 diskriminerar bäst

mellan klasserna.

l De observerbara variablerna definierar tillsammans med hela ur
valet objekt de manifesta storheter från vilka den latenta struk
turen härleds. Den lösningsmetod för LPA som programmerats av
Mårdberg använder information t o m moment av tredje ordningen,
dvs även informationsinnehållet av icke-linjära samband mellan
variablerna beaktas. Formen hos de ekvationer som används för
estimering av parametrarna är (l) l = L q , (2) O = ri = L q z. ,
( ) ( 4)

s .. S lS
3 r.. = L q z . z., r. . k = L q z . z . zk. De van s t ra

leden
l 1 uttry~ke~s(2~~ (3) ocfiJ (4) an~erlBroa~ktm~ment för de

observerbara variablerna (den manifesta informationen). De ob
serv~rbara variablerna är i, j, ... = 1,2, ... p, där p är an
talet variabler. De högra leden av motsvarande uttryck anger
den latenta information som skall skattas utifrån den manifesta.
Härvid gäller att q = andelen objekt som tillhör den latenta
klassen (profilen) ~, där s = 1,2, ... m och där m = antalet la
tenta klasser (profiler). Vidare är z~ ,z. och zk profilmedel
värden på variablerna i, j respektive ~sk ih8m klassss. på basis
av exemplifierade ekvationer konstrueras ett antal matriser vilka
utnyttjas för att nå fram till en lösning. Se vidare Mårdberg
(1974, s 3-6). Utnyttjade index är de av Mårdberg använda och
skall ej förväxlas med de i not inom avsnitt 10.4.1 utnyttjade.
Där betecknade index i ett visst objekt.

2
När fortsättningsvis enbart uttrycket variabel används åsyftas de
variabler som läggs till grund för analysen, dvs de observerbara
variablerna (basvariablerna) ej den ovan nämnda latenta variabeln.
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Samtliga tre punkter är av intresse för oss. Beträffande

punkt 2. gäller att man skiljer mellan latenta och observerade vär

den. Latenta värden är de som estimeras via modellen. Observerade

värden är sådana som återfinns data efter det att varje objekt

tilldelats den latenta klass det liknar mest. Denna tilldelning

sker via en viss klassificeringsfunktion. l När denna klassifice

ring verkställts erhålls de observerade profilerna. 2 I anslutning

till punkt 3. skall påpekas att med en variabels diskriminabilitet

förstås i vilken utsträckning som dess varians motsvaras av mellan
profilvarians. Generellt ger LPA svar på frågan: Vilka variabler

diskriminerar vilka objekt? Diskrimination sker således mellan
grupper av objekt. 3

Enligt Mårdberg är LPA först och främst en matematisk

statistisk modell. När denna aspekt av LPA ställs i förgrunden,

centreras intresset till de latenta profilerna och deras variabel

värden. Värdena ses då som estimat av olika populationsvärden.

Profilantalet är också estimat. LPA kan emellertid också användas

som kalkyl, dvs beskrivning sker av ett givet material. Det är

l Se Mårdberg (1974, s 6-7).
2 Uttrycket profilgrupp e d vore här ett korrektare språkbruk.

Som nämnts ovan avser profilbegreppet egentligen de enskilda ob
jekten. Vi har dock ansett det onödigt att upprätthålla denna
distinktion då det av sammanhanget framgår vad som åsyftas. I
allmänhet sätter vi likhetstecken mellan begreppen profil, klass,
kluster, grupp etc.

3 Ur metodologisk synvinkel liknar därför LPA andra klusteranalys
tekniker (okända grupper) samt multipel diskriminantanalys (givna
grupper). Faktoranalys skiljer sig metodologiskt från LPA bl a
genom att där sker diskrimination mellan objekt, ej mellan grup
per av objekt. Faktoranalysen är helt och hållet variabelinrik
tad och förutsätter i sin tillämpningsmetodologi att urvalet av
objekt kommer från en och samma population. Ur statistisk här
ledningssynpunkt är emellertid LPA och faktoranalys besläktade.
Också faktoranalys är en multivariat analysmetod vilken använder
sig av antaganden om latenta variabler (jämför de faktorer, färre
än antalet variabler vilka skall förklara den gemensamma varian
sen mellan variablerna). Vid faktoranalys beaktas emellertid
enbart de linjära sambanden mellan variablerna, dvs produktmo
ment av tredje ordningen utnyttjas ej. LPA och faktoranalys har
ur statistisk synpunkt det gemensamt att de båda utnyttjar infor
mationsinnehållet i uppmätta variabler. Utnyttjandet sker dock
på olika sätt.
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främst den sistnämnda aspekten som intresserar oss. Att utifrån

givna data erhålla en framsortering av kluster med relativ homoge

nitet. Det innebär att vårt intresse förskjuts till observerade

profiler, dvs sådana latenta profiler vilka också fått sig objekt

tilldelade, och observerade variabelvärden.

En LPA-körning ger användaren bl a följande information,

jämför Mårdberg (1974):

Medelvärden och standardavvikelser för variablerna.

En produktmomentkorrelationsmatris beskrivande de linjära

sambanden mellan variablerna.

För varje latent profil ges information om standardvärden

för variablerna samt förväntat antal objekt i klassen.

För varje observerad profil anges motsvarande information,

dvs uppgifter om standardvärden1 och antal objekt som till

delats klassen i fråga. Dessutom ges de ursprungliga medel

värdena och standardavvikelserna för variablerna.

Listning av de objekt som tilldelats varje observerad profil.

10.4.3 Kriterier för val av lösning

Entydiga kriterier för bestämning av antalet profiler saknas. Någon

objektiv metod att finna en "sann" lösning existerar inte. Samtliga

lösningar är dock riktiga i meningen att givet LPA-metodens förut

sättningar och val av antal profiler svarar erhållna klassifice

ringar mot faktiska förtätningar i den flerdimensionella variabel
rymden.

Den för oss avgörande frågan blir då att klargöra vilket

lägsta profilantal vi anser oss behöva för att fånga de huvud

sakliga och skiljaktiga utvecklingstendenserna. Kravet på över

blick kräver också att en övre gräns sätts. Vi har haft den ut

gångspunkten för val av antalet profiler att läsningar där antalet

l Om över samtliga objekt variabelns aritmetiska medelvärde och
standardavvikelse är x respektive 0, är variabelns standardvärde
för viss klass (profil) s, 2S ' lika med (xs - x)/o, där Xs anger
variabelns aritmetiska medelvärde för klass s.
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observerade profiler är tre eller färre bedömer vi som alltför in

formationsfattiga. Lösningar med åtta eller fler profiler anser vi

som onödigt detaljerade i letandet efter typiska utvecklingsförlopp.

Inom denna ram, fyra-sju profiler, kan sedan ett antal kriterier av
statistisk art utnyttjas vid valet av lösning. Mårdberg (1974)
föreslår tre kriterier:

,. Medelavståndet som över variablerna anger ett genomsnitt

ligt avstånd mellan den latenta och den observerade profi

len. Det vägda medelavståndet, dvs ett vägt genomsnitt
av dessa avstånd över lösningens samtliga profiler kan ut
göra ett mått på lösningens kvalitet.

2. Test på lokalt oberoende alternativt låg missklassificerings

grad. LPA som modell förutsätter som nämnts att variablerna
inom respektive profil är okorrelerade med varandra. LPA
programmet prövar detta approximativt. Beträffande kravet
på lokalt oberoende säger emellertid Mårdberg:

However, this criteria can indicate a poor goodness of fit
to local independence but the solution can give a low per
centage of misclassified subjects. From a general clustering
point of view it can be maintained that the assumption of
local independence is too strong and that the principle
of a low rate of misclassification is a more important
criterion.
(Mårdberg, 1974, s 12)

I första hand väljer vi att utnyttja kriteriet lokalt obe
roende, i andra hand missklassificeringsgraden. 1 Den senare
anges ej i programmet men har av oss beräknats så att de
absoluta avvikelserna mellan förväntat och observerat antal
företag inom respektive profil summerats över antalet obser

verade profiler. Denna summa har sedan dividerats med to
talantalet företag.

3. Variablernas diskriminabilitet som anger hur stor andel av

variabelns varians som svarar mot mellanprofilvarians (syS

tematisk varians). För varje lösning och variabel beräknas

dels den latenta (teoretiska) diskriminabiliteten, dels

den observerade. Genomsnittlig diskriminabilitet, dvs
medeltalet av dessa diskriminabilitetsmått över antalet
variabler kan utgöra ett urvalskriterium. I valet mellan

l Som senare skall framgå har missklassificeringsgraden genomgående
utnyttjats.
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genomsnittligt latent och genomsnittligt observerad diskri

minabilitet skall vi välja den observerade.'

10.5 ANALYSENS GENOMFöRANDE

För LPA-körningarna har den av Mårdberg (1974, s 13) rekommenderade

strategin utnyttjats, dvs för varje förväntat antal latenta profi

ler prövades olika diagonalvärden. 2 De diagonalvärden som prövades

var 1,00,0,90,0,80 och 0,70. Tillsammans med ett förväntat antal

latenta profiler om fyra-sju stycken framkom därmed sexton lösningar.

För de lösningar där förväntat antal latenta profiler sattes

till fyra förelåg i realiteten enbart tre observerade profiler, då

en av profilerna enbart innehöll ett eller ett par företag. Efter

som vi bedömer lösningar med tre profiler som alltför informations

fattiga kunde därmed området för fyra förväntade profiler förkastas.

Beträffande resterande lösningar gällde genomgående att an

talet förväntade latenta profiler översteg antalet observerade pro

filer, s k nonsensprofiler erhölls. 3 Ingen av dessa lösningar inne

höll fler än fem observerade profiler. De olika lösningarna uppvi

sade en ganska skiftande bild beträffande frekvensen företag inom

respektive profil. En allmän karaktäristik av erhållna lösningar

i termer av frekvensen företag/profil blir följande. En frekvens

mässigt dominerande profil inkluderande cirka 40-60 procent av fö

retagen. En profil innehållande cirka 20-30 procent av företagen

samt en profil med mellan 10 och 20 procent av företagen. Därtill

en eller två ytterligare profiler vilka tillsammans svarar för

mellan 5 och 15 procent av företagen. Det kan förefalla märkligt

att lösningarna inte uppvisat större fasthet vad gäller företagens

l Enligt Docherty & Stjernberg (1975, s 310) anser Mårdberg numera
att denna är att föredra när måttet skall utnyttjas som underlag
för val av lösning.

2
Diagonalvärdena hänför sig till den produktmomentkorrelations-
matris som konstrueras för att skatta latent information utifrån
de manifesta variablerna. Se Mårdberg (1974, s l2ff).

3 Nonsensprofiler är sådana latenta profiler vilka ej tilldelats
några företag vid klassificeringen. Vid tillämpning av LPA be
stämmer användaren det förväntade antalet profiler. Emellertid
kan vissa profiler ligga utanför det område där variablerna har
definierade värden. Detta medför då att inga företag tilldelas
den latenta profilen i fråga.
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frekvensmässiga fördelning på olika profiler. Detta har antagligen

sammanhängt med variablernas förmåga att diskriminera. Allmänt

sett har samtliga lösningar haft en låg och relativt likvärdig ob
serverad diskriminabilitet. Det är därför inte ägnat att förvåna

om gränserna mellan åstadkomna företagsklassificeringar varit fly

tande.
Inför valet av mest fördelaktig lösning utnyttjades de ur

valskriterier som angavs i föregående avsnitt. För samtliga lös
ningar gällde att det approximativa testet på lokalt oberoende
visade negativt utslag. Därför utnyttjades i stället missklassi
ficeringsgraden som ett av de tre urvalskriterierna. Beträffande

kriteriet vägt medelavstånd (helst så lågt som möjligt) antog detta
värden mellan 0,44 och 0,71 för de olika lösningarna. Missklassi
ficeringsgraden (helst så liten som möjligt) varierade mellan 2,6

och 15,5 procent. Den genomsnittligt observerade variabeldiskrimi
nabiliteten (helst så hög som möjligt) antog värden mellan 0,44

och 0,35. I Tabell 10:1 redovisas vilka värden på nämnda kriterier
som uppvisades av de två närmast konkurrerande lösningarna. Den

med hänsyn till urvalskriterierna fördelaktigaste samt näst fördel
aktigaste lösningen. Dessa betecknas fortsättningsvis som lösning

(F) respektive lösning (N).

Tabell 10:1. Observerat profilantal samt värden på urvalskriterier
na för lösning (F) och lösning (N)

Lösning Profilantal Vägt medel- Missklassifi- Genomsnittlig
avstånd ~eringsgrad variabeldis-

% kriminabilitet

(F) 5 0,46 2,6 0,44

(N) 5 0,51 4,3 0,43

Som framgår av tabellen är det just lösning (F) som betingat

de nedre gränserna för missklassificeringsgraden och variabeldiskri

minabiliteten. Det är också den lösning som uppvisat näst lägst
medelavstånd. Även om kriterievärdena entydigt anger lösning (F)
som den fördelaktigaste lösningen är avståndet gentemot lösning (N)
inte markerat. Det finns dock inget som tyder på att lösning (N) vore

att föredra framför lösning (F).
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10.6 DEN FRAMTAGNA LöSNINGEN

10.6.1 Allmänt

I detta Avsnitt skall vi från metodologiska utgångspunkter söka
värdera lösning (F). Denna värdering rör dels de observerade pro
filernas utseende~ dels variablernas förmåga att särskilja de olika
profilerna. Med profilens utseende förstår vi dess nivå, spridning
och form. l Profilens utseende studeras på basis av de värden som
centralmåtten för variablerna antagit. Vad gäller variablernas
särskiljande förmåga åsyftar vi en bedömning av i vilken grad olika
klasser överlappar varandra när en variabel åt gången betraktas.
I detta sammanhang beaktas de spridningstal som variablerna antagit.
Till grund för den fortsatta diskussionen presenteras i Tabell
10:2 några av de utdata vilka vid LPA-körningen erhölls för lösning

(F), nämligen standardvärden, aritmetiska medelvärden och standardav
vikelser. 2

10.6.2 Profilernas nivå, spridning och form

Med profilens nivå förstås summan av variablernas standardvärden
dividerad med antalet variabler. Profilens spridning bestäms ge

nom att från standardvärdet för respektive variabel subtrahera
profilnivån. Efter kvadrering av då uppkomna skillnader beräknas
variansen kring denna nivå. Med profilens form avses vilka höga
och låga värden som är förknippade med profilen. Även om två pro
filer har samma nivå och spridning kan de höga och låga punkterna
vara helt olika. Formen mäts genom att inom profilen rangordna
variablerna efter standardvärdenas storlek.

De tre definierade måtten på profilernas utseende har sina
brister. Profilnivån kan som enskilt mått vara ganska svårtolkad,

l
Jämför vad som sades i avsnitt 10.4.1.

2
Den fortsatta diskussionen kommer huvudsakligen att begränsas
till standardvärden. Som ovan nämnts är dessa en funktion av de
aritmetiska medelvärdena och standardavvikelserna. Exempel:
Standardvärdet på variabel T' för profil A uppgår till -0,41.
Detta är lika med (6,5-9,5)/7,4 där 6,5 och 9,5 är medelvärdena
för profil A respektive totalen och där 7,4 är standardavvikel
sen för totalen.
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Tabell 10:2. Standardvärden (Sv), aritmetiska medelvärden (Mv) och
standardavvikelser (Std) för totalen samt profilerna

Et
Antal Relativ
före- frek
tag vens

Profil A Sv -0,41 -0,41 -0,46

Mv 6,5 3,0 1,55

Std 4,6 4,3 1,01

-0,41 -0,49 -0,28 186

6,4 4,7 -0,71

3,3 1,2 1,39

43,2

Profil B Sv -0,60 -0,75 0,28

Mv 5,0 -0,2 3,19

Std 5,8 6,7 1,56

-0,58 1,09

5,6 7,2

3,5 1,1

0,54

0,46

1,31

91 21,1

Profil C Sv

Mv

Std

Profil D Sv

Mv

Std

Profil E Sv

Mv

Std

0,38

12,2

4,1

1,69

22,0

5,7

0,68

14,5

5,8

0,68

13,2

6,0

1,27

18,8

8,8

1,62

22,0

14,3

-0,09

2,36

1,48

0,49

3,65

2,07

4,19

11,79

3,23

1,08

13,3

4,1

0,47

10,5

3,2

0,60

11,1

4,8

-0,52 0,12

4,7 -0,13

1,3 1,51

0,57 -0,12

6,4 -0,48

1,1 1,32

0,81 -0,11

6,8 -0,46

1,0 1,32

91

53

10

21,1

12,3

2,3

Totalt Mv

Std

9,5

7,4

6,9

9,4

2,56

2,20

8,3

4,7

5,5 -0,31 431 100

1,6 1,42

speciellt om variablernas saklogiska innehåll är sådant att det inte

lIpekar" åt samma håll. Måtten är inte heller helt oberoende av va

randra. Som sammanfattande karaktäristika anser vi dem dock använd

bara. Profilernas nivå, spridning och form redovisas i Tabell 10:3,

vilken sin helhet konstruerats utifrån standardvärdena i Tabell

10:2. Figur 10:1 har också en grafisk beskrivning av standard-
värdena inlagts.

Av Tabell 10:3 framgår att ett positivt samband mellan
profilernas nivå och spridning föreligger. Profil B undantagen så

stiger spridningen med höjden på profilnivån. Karaktäristiken av

profilerna via profilens nivå och spridning stämmer väl med det
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Tabell 10:3. Profilernas nivå, spridning och form

Profil A B C D E

Nivå -0,41 -0,01 0,28 0,73 1,31

Spridning 0,00 0,47 0,27 0,33 1,92

Form (via
variablerna)

T' 2 5 3 l 4

E' 2 6 2 2 2

(S/E)o 5 3 5 4 l

RT 2 4 l 5 5

RS
6 l 6 3 3

~T l 2 4 6 6

visuella intryck som Figur 10:1 lämnar. Profil A med nivån -0,41

och spridningen noll beskriver en närmast lodrät linje till vänster

om standardvärdet noll. Profil B med nivån noll uppvisar däremot

en betydande spridning. Tre variabler - T l
, El och RT - ligger

lägre än genomsnittligt medan fallet är det omvända för resterande

tre variabler - (S/E)o' RS och ~RT. För profil C med nivån 0,28

gäller att enbart (S/E)o och RS legat lägre än genomsnittligt.

Profil D med såväl nivå som spridning överstigande den för C har

på samtliga punkter utom ~RT högre värden än genomsnittligt. Det

senare gäller även profil E vars höga nivå och spridning - jämfört

med profil D - väsentligen är att tillskriva det mycket höga värdet

för (S/E)o. Speciellt när profilen har ett utseende som A gäller
att formen är ytterst känslig för små skiftningar i variabelvärdena.

Den är kanske mer ett resultat av bakomliggande mätfel än av fak

tiska förhållanden. För profil A förefaller det rimligare att karak

tärisera formen genom att samtliga variabler - möjligen med undantag

för~R T - betraktas som lika höga. För profil B betingas formen av

låga värden på TI
, E' och RT samt höga värden på DRT, RS och (S/E)o.

För profil C gäller det omvända: höga värden på de tre förstnämnda

variablerna men lägre värden på de tre senare. Formen för profiler

na D och E är lika med avseende på El, RT, ~T och RS men omvända
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Figur 10:1 Grafisk beskrivning av profilerna. Standardvärden för basvariablerna.
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för T' (l respektive 4) och (S/E)o (4 respektive 1). Informationen
om standardvärdena för variablerna är användbar för en bedömning av
variablernas relativa betydelse för olika profiler. Om vi önskar
karaktärisera varje profil med hänsyn härtill, dvs jämföra profi
lerna beträffande variablernas standardvärden,gäller att

Profi l A har lägst (S/E)o och lägst ~RT

Profi l B har lägst T' , E' och RT samt högst RS och ~RT

Profil C ha r högst RT
Profi l D har högst Tt

Profil E har högst E' och högst (S/E)o

Varje profil har således vissa grundläggande särdrag. Emel
lertid uppvisar profilerna också gemensamma drag. De huvudsakliga
iakttagelserna i detta hänseende är följande:

Profilerna A och B kännetecknas av låg T' , låg El och låg
RT, dvs standardvärdena för dessa variabler är mindre än
noll.

Profilerna C, D och E kännetecknas av hög T' , hög El och hög
RT, dvs standardvärdena för dessa variabler är större än
noll.

Ingen profil uppvisar således kombinationerna låg tillväxt/
hög räntabilitet eller hög tillväxt/låg räntabilitet. En jämförelse
mellan profilerna visar här mot ett positivt samband mellan tillväxt
och lönsamhet. Beträffande RT och RS föreligger dock inget genom

gående drag. Samtliga kombinationer, dvs hög RT/låg RS' hög Rr/hög
RS' låg RT/låg RS och låg RT/hög RS finns representerade. Vidare
kan vissa kopplingar mellan höjden på RS och höjden på (S/E)o skön
jas. Profiler med positiva (negativa) standardvärden på (S/E)o
har också positiva (negativa) standardvärden på RS.

Av Tabell 10:2 kan frekvensen företag inom respektive profil
utläsas. I föregående avsnitt konstaterades att de olika LPA-lös
ningarna uppvisat en ganska skiftande bild beträffande det antal
företag som tilldelats respektive profil. Givetvis måste vid en
jämförelse mellan olika lösningar också profilernas utseende påverkas
härav. Frågan är emellertid hur mycket. Medför ett studium av

lösning (F) att vi beskriver "typiska" utvecklingsförlopp som ter
sig helt annorlunda än andra lösningars? Eller är det snarare så
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att det finns en ganska hög frekvens företag som ligger i gräns

trakterna mellan olika profiler och att mönsterbeskrivningen inte

i betydande grad ändras av att vissa företag växlar profiltillhörig

heto För att belysa denna fråga har profilernas utseende enligt
lösningarna (F) och (N) jämförts o Profilernas utseende enligt lös

ning (N) redovisas i Appendix 4. Trots en annorlunda frekvensför

delning har lösning (N) ej givit upphov till profiler med ett väsent
ligt annorlunda utseende.' Vi tolkar detta som ett belägg för att

profilbildningen inte sker slumpmässigt. Vissa typiska utvecklings

förlopp existerar. Dock har jämförelsen visat att relativt många
företag II g1ider" i sin profiltillhörigheto För stor vikt skall där

för inte fästas vid den frekvens företag som tillsammans bildat en
profil. Tonvikten bör i stället läggas på den konstellation av va
riabelvärden som profilerna uppvisar.

1006.3 Basvariablernas särskiljande förmåga

Av Tabell 10:4 kan utläsas vilken observerad variabeldiskriminabili

tet~ dvs vilken grad av mellanprofilvarians som är förknipppad med

lösning (F).

Undantas ~RT har variablerna en genomsnittlig diskriminabi

1i tet på 50 procent o Det l åga värdet för ~ RT tyder på att räntabi

litetsförändringarna uppvisat en mycket heterogen bild även inom

respektive profil. Som framgår har T', E' och (S/E)o i lika hög
grad diskriminerat mellan företag. Detsamma kan också sägas om RT
och RS' De senare variablernas diskriminabilitet har dock legat

på en lägre nivå. Det sammanfattande intrycket av Tabell 10:4 är

l En jämförelse mellan Tabell 10:3 och Tabell App 4:1 visar att ut
seendet hos profilerna A och B knappast förändrats. Den skillnad
i A-profilens form som kan tyckas föreligga med avseende på RT~

TY och E Y är betydelselös, då skillnaderna i standardvärden mellan
dessa variabler endast uppgår till 0,01 enheter. För profil C
gäller en något högre spridning enligt lösning (N). Dessutom har
T' och 6R

T
bytt plats vad gäller rangordningen. Enligt lösning

(N) har vldare profil D en något lägre nivå än i lösning (F).
Den omvända rangordning som här kan förmärkas beträffande (S/E) ,
R

T
och R saknar betydelse. Som framgår av Figur 10:1 är redanoi

losning ~F) skillnaderna mellan dessa variabler marginella. Ett
analogt konstaterande gäller för profil E med avseende på variab
lerna TY och R

S
'



Tabell 10:4.

Variabel

T'

E'

Medelvärde
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Observerad variabeldiskriminabilitet

Diskriminabilitet

0,54

0,55

0,55

0,42

0,46

0,10

0,44

att de företagsspecifika utvecklingsförloppen varit ganska olikar

tade till sin natur. Eftersom i genomsnitt endast knappt hälften
av variablernas varians varit att hänföra till mel1anprofilvarians~

kan vi förvänta att profilernas homogenitetsgrad är låg.

Som framgår av Tabell 10:2 råder en betydande spridning
för variabelvärdena inom respektive profil. Betraktar vi en vari

abel åt gången gäller en inte oväsentlig överlappning mellan pro
filerna. l Figur 10:2 utgör en illustration härtill. För respek
tive variabel och profil har de band markerats inom vilka 50 pro
cent av observationerna faller. För att nå jämförbarhet mellan
variablerna har därvid den övre och undre kvartilen uttryckts i
standardvärden. 2 Intervallet avseende (S/El a för profil E har av

skaltekniska skäl ej kunnat inkluderas i figuren. 3

Figur 10:2 kastar en del ljus över variablernas diskrimina

bilitet. Således synes T1
, om vi bortser från profil E med dess

l Observera att när variablerna sammantagna beaktas råder ingen
överlappning mellan profilerna. Varje företag betingar sin punkt
i den flerdimensionella variabelrymden.

2 Att på detta sätt transformera variablerna till samma skala medför
att skalan blir en funktion av variabelns medelvärde och standard
avvikelse. Detta förhållande är dock av underordnad betydelse i
sammanhanget.

3 Undre kvartil, median och övre kvartil är i standardvärden lika
med 3,0, 3,56 respektive 4,21 enheter.
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medelvärden och medianer har markerats med x respektive I.



215

få företag, ganska väl ha avgränsat profilerna C och D, dels från
varandra, dels från profilblocket A plus B. Däremot råder stor
överensstämmelse mellan intervallen för profilerna A och B. El

har i första hand särskiljt profilblocket A plus B från blocket
C plus D plus E. Jämfört med TI är överlappningen mellan profiler
na A och B mindre. A andra sidan är den större för profilerna C
och D. (S/E)o har haft en kraftigt selektiv inverkan på profil E.
Intervallen för profilerna B och D är nästan identiska men samtidigt
ganska avskilda från intervallet för profil A. Områdestäckningen
för profil C är dock sådan att snittmängden mellan denna och de
förra profilerna är stor. Mönstret för RT påminner delvis om det
för T', delvis om det för El. Intervallen för profilerna A och B
sammanfaller i stort men är ganska väl avgränsade gentemot profil
blocket C plus D plus E. Det senare gäller emellertid ej för pro
filerna C, D och E inbördes. För RS har diskriminabiliteten främst
verkat så att profil kombinationen A plus C är avskild från kombina
tionen B plus D plus E. ~RT är otvivelaktigt den variabel som dis
kriminerat sämst. Snittmängden över samtliga profiler är påfallande
stor.

Figur 10:2 kan också utnyttjas för en översiktlig bedömning
av varför företagen grupperats i de erhållna profilerna. Leker vi

med tanken att variablerna (S/E)o och RS till en början inte skulle
ha medtagits vid profilskapandet förefaller det sannolikt att TI

,

El och RT skulle verkat mot en bildning av två stora kluster där

det ena ungefärligen skulle svara mot företagen inom profilerna A
och 8, det andra mot företagen inom resterande profiler. När sedan

(S/E)o och RS introduceras i analysen splittras det ena klustret i

profilerna A och B, det andra i profilerna C, D och E. Ser vi till
förhållandet mellan A- och B-profilerna är det nämligen framför allt

RS och (S/E)o som skiljer profilerna åt. Vidare kan antas att vore
det inte för (S/E)o skulle aldrig profil E tillkommit. Undantas
(S/E)o och Tl råder en slående likhet mellan E- och D-profilerna.
Vad slutligen C-profilen beträffar synes åtskillnaden gentemot

profil D framför allt ha betingats av TI och RS. Samstämmigheten
över de variabler som ej verkat fullt så diskriminerande är dock
inte lika uttalad som för profilerna A och B.
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10.7 VALIDITETSBEDöMNING AV DEN FRAMTAGNA LöSNINGEN

10.7.1 Allmänt

I det förra avsnittet konstaterades en relativt låg homogenitets

grad hos profilerna. Det finns givetvis ett samband mellan sprid

ningen inom viss profil och t ex utnyttjade centralmåtts förmåga

att vara representativa för alla de företagsspecifika utvecklings

förlopp av vilka profilen är uppbyggd. I vårt fall präglas data

strukturen av ganska stor heterogenitet. Vi såg emellertid också 

vid en jämförelse mellan lösningarna (F) och (N) - att även om

företagen tenderade att glida i sin profiltillhörighet förändrades

profilernas utseende ej nämnvärt av detta. Som påpekats i avsnitt

10.2 skall vi dock på ytterligare vägar pröva profilernas giltighet.
I avsnitt 10.7.2 studeras profilernas känslighet för det gjorda före-

tagsurvalet. I avsnitt 10.7.3 prövas~ för motsvarande företagsurval

som enligt lösning (F), hur andra definitioner på basvariablerna på

verkar profilskapandet. I avsnitt 10.7.4 redogörs för ytterligare

ett par aspekter som kan vara av betydelse för profilbildningen.

10.7.2 Profilernas beroende av företagsurvalet

Som påpekats följer av vår klusteranalysansats bl a det riskmomentet

att data påtvingas en struktur som egentligen ej föreligger. Ett sätt

att validera de erhållna klustren vore att slumpmässigt fördela före

tagen i två lika stora grupper samt att klusteranalysera dessa halvor

var för sig. Om de ursprungliga klustren är stabila borde objektens

klasstillhörighet inte påverkas av denna tudelning.

Vi skall följa en liknande väg. I stället för en slumpvis för

delning av företagen på två huvudgrupper väljer vi emellertid att ge

nomföra en analys på den del av företagsbeståndet som inte utgör dot

ter- eller dotterdotterbolag. Skälet härtill är att vi inte enbart

önskar bedöma profilernas stabilitet, dvs om de grundläggande utveck

lingsmönstren och därmed företagens profiltillhörighet kvarstår. Vi

vill också klarlägga om profilernas höga spridning med åtföljande lå
ga homogenitetsgrad beror på bristande tillförlitlighet i data. Att

utesluta dotterbolagen från analysen motiveras av misstanken att spe

ciellt dessas bokslut, i högre grad än moderbolagens, är påverkade av

åtgärder och dispositioner som varit en följd av existerande koncern

relationer. Även tillförlitligheten i moderbolagsdata kan givetvis
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vara påverkad av att dylika r'elationer "skymt" den lIegentliga" bil

den av företagets utvecklingsförlopp. Den eventuella snedvridning

en för moderbolag kan dock som regel förväntas vara mindre än för

dotterbolagen. Bara det faktum att moderbolaget oftast torde vara

åtskilligt större än det dotterbolag som ingår i koncernen medför

att ett mellanhavande dem emellan kan förmodas ha en förhållandevis

mindre inverkan på moderbolagets bokslut. Av det totala företags

urvalet på 431 företag är 243 företag att hänföra till annan katego

ri än dotterbOlag. l

För dessa 243 företag gjordes LPA-körningar enligt motsva

rande förfarande som tidigare, dvs ett förväntat antal profiler om

fyra-sju stycken kombinerades med diagonalvärdena l~OO, 0,90, 0,80

och 0,70. 2 Inför valet av mest fördelaktig lösning vidtogs dock

den förändringen gentemot tidigare att av de tre urvalskriterierna

prioriterades kriteriet variabeldiskriminabilitet. Detta med tanke

på vår strävan att söka profiler med så hög homogenitetsgrad som

möjligt. Valet kom därmed att falla på en lösning - forsättningsvis

betecknad lösning (M) - med en genomsnittlig diskriminabilitet på

0,46. Att jämföras med 0,44 för lösning (F). Lösning (M) gav upp

hov till fem observerade profiler, dvs motsvarande som lösning (F).

Genomsnittligt medelavstånd samt missklassificeringsgrad uppgick

till 0,56 respektive 3 procent, dvs en något sämre kvalitet än för

lösning (F).

Ett uteslutande av dotterbolagen har således inte resulte

rat i homogenare profiler. Av variablernas varians är fortfarande

drygt hälften att hänföra till inomprofilvarians. Samtidigt är

variablernas totala varians och medelvärde av motsvarande storleks

ordning i de två lösningarna. Detta framgår vid en jämförelse

mellan Tabell 10:2 och Tabell App 4:2A. I Tabell 10:5 har vi be

lyst profilernas stabilitet, dvs i vilken utsträckning företagen

tilldelats samma profiler enligt lösningarna (F) och (M). För de

243 företagen har frekvensen företag inom observerade profiler

l Av de 243 ingår 86 som moderbolag i koncerner. Resterande 157
är fria från koncernbindningar . Järnför t ex avsnitt 11.6.

2 Jämför avsnitt 10.5.
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enligt lösning (M) korstabulerats mot profiltillhörigheten enligt

lösning (F).l Understrukna frekvenser utgörs av de företag som enligt

båda lösningarna tillhör "sarrrna " profil.

Tabell 10:5. Företagens fördelning på profiler enligt lösningarna
(F) och (M)

A(F)

B(F)

C(F)

D(F)

E(F)

Frekvens
lösning (M)

A(M)

107

14

16

137

B(M)

30

30

C(M)

27

l

28

D(M)

11

25

36

E(M)

2

4

6

12

Frekvens
lösning (F)

107

44

56

30

6

Företagen inom A(F) och E(F) präglas av fullständig stabili

tet. Samtliga tillhör också A(M) respektive E(M). För företagen

inom B(F) gäller att cirka en tredjedel tilldelats profil A(M).

C(F)-företagen hari större utsträckning än företag inom andra pro

filer skiftat profiltillhörighet. Samtliga profiler i lösning (M)

utom profil B(M) berörs av detta. En kärna om hälften av företagen

finns dock kvar inom den ursprungliga profilen. För profil D(F)

slutligen gäller att denna är mycket stabil. Totalt sett har 48

företag eller 20 procent av företagen skiftat profiltillhörighet

vilket måste bedömas som en relativt låg siffra. Eftersom full

ständig stabilitet inte råder har vi även jämfört profilernas nivå~

l Detta sedan de observerade profilerna enligt lösning (M) bokstavs
betecknats efter hur deras företags frekvens tillhör profilerna en
ligt lösning (F). Profilerna enligt lösning CM) har uppkallats
efter den profil enligt lösning (F) som finns representerad med
störst antal företag. Exempel: Profil D enligt lösning (M) om
fattar 36 företag. Den har betecknats som profil D eftersom 25
av företagen tillhör profil D i lösning (F).
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spridning och form enligt de två lösningarna. l Som framgår vid en
jämförelse mellan Tabell 10:3 och Tabell App 4:2B ~r överensstämmel

sen mellan de båda lösningarna stor. Profilerna B, C och E är oför
ändrade till formen. För profilerna A och D gäller att iakttagna
formförändringar är en följd av små förskjutningar i standardvär
dena. Beträffande nivåerna är dessa så gott som oförändrade för

profilerna C och D. Nivåminskningen för profil E sammanhänger pri
märt med ett minskat standardvärde för (S/E)o. Detta har i sin
tur föranletts av att profil E(M) haft en viss tillströmning av
några C(F)- och D(F)-företag. Även profilerna A och B har fått
vidkännas vissa nivåförändringar. För A-profilens del är nivåök
ningen en följd av att samtliga variablers standardvärden ökat i

ungefär samma utsträckning. För profil B gäller att dess nivåminsk
ning framför allt är knuten till T', E' och RT. Det bestående in
trycket av gjord jämförelse är att de grundläggande mönstren enligt

lösning (F) också kvarstår enligt lösning (M).

10.7.3 Profilernas beroende av variabeldefinitionerna

Profilbildningens generaliserbarhet kan också behöva bedömas mot bak
grund av de variabler som inkluderats i analysen. Den aspekt vi öns

kar bedöma är följande: Givet de basvariabler som inkluderats i analy

sen hur skulle andra definitioner av desamma påverka våra slutsat-

ser om utseendet hos identifierade utvecklingsförlopp? Bakom ett

och samma (S/E)o-tal, en och samma T' etc kan givetvis dölja sig en
olikartad sammansättning av skuldsättningsgradens och tillväxtens
fördelning på olika skuldslag. Frågan är i hur hög grad den enligt

lösning (F) lämnade bilden beror av de grundläggande variabeldefi
nitionerna. De alternativa definitioner som skall prövas knyter an
till alternativa uppfattningar om vad som skall inkluderas i be

greppet totalt kapital. Vår huvudlinje har varit.den att låta total
kapitalet omfatta samtliga skulder samt eget kapital. Utifrån denna

uppfattning har sedan måtten på T', (S/E)o' RT etc härletts. Inte
sällan framförs emellertid tanken att användningen av dylika mått

l
En sådan jämförelse kan naturligtvis ifrågasättas mot bakgrund av
att lösningarna ej omfattar samma företag. Jämförelsen har dock
enbart fyllt syftet att söka belysa hur profilernas instabilitet
kan påverka uppfattningen om grundläggande utvecklingsförlopp.
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enbart bör omfatta det långfristiga kapitalet. Som motiv härför

anförs då att de finansiella besluten i huvudsak rör den långfris

tiga finansieringen samt att räntekostnaderna för kortfristiga

skulder är svåra att mäta. Vår grundinställning har i stället varit

den att inom ramen för det totala kapitalet urskilja vilka kapital

anskaffningsformer som är föremål för renodlat finansiella beslut.

Därav den berörda indelningen av skulderna i automatiska och icke

automatiska skulder. l De egentligt finansiella besluten avser pri

märt de icke-automatiska skulderna och det egna kapitalet. Mot

skisserad bakgrund skall lösning (F) jämföras med lösningar, där med

företagets total kapital förstås det

Långfristiga kapitalet (L), dvs summan av långfristiga skulder,
skattekrediter och eget kapital. Enligt detta synsätt utgör

rörelsekapitalet en tillgång.

Räntekrävande kapitalet (R), dvs summan av handelskrediter,

pensionsskulder, icke-automatiska skulder och eget kapital.

Enligt detta synsätt har enbart kapitalanskaffningsformer

förbundna med ett ersättningsanspråk inkluderats i total

kapitalet. Automatiska r~ntefria skulder har exkluderats

från definitionen.

Icke-automatiska kapitalet (I), dvs summan av icke-automa

tiska skulder och eget kapital. 2

Med dessa alternativa definitioner på total kapitalet följer

också förändrade definitioner på totalkapitalets tillväxttakt, skuld

sättningsgraden i utgångsläget, total kapitalets räntabilitet samt

genomsnittlig låneränta. Däremot påverkas inte El. För samtliga

alternativ gjordes för de 431 företagen LPA-körningar enligt numera

känt maner, dvs ett förväntat antal profiler om fyra-sju stycken

kombinerades med diagonalvärdena 1,00, 0,90, 0,80 respektive 0,70.

Inom ramen för respektive alternativ söktes sedan den fördelaktigas

te lösningen genom att tillämpa de urvalskriterier som tidigare be-

l Jämför Kapitel 2, avsnitt 2.5.2.
2

Förändringar i eget kapital kan förvisso rymma element av finansi-
eringsautomatik~ Beteckning icke-automatiskt kapital är dock i
brist på annat vald för att markera att enda inkluderad skuldkate
gori är de icke-automatiska skulderna.
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skrivits. I Tabell 10:6 redovisas det profilantal samt de värden

på urvalskriterierna som förknippades med respektive lösning.

Av Tabell 10:6 ses att kriterievärdena för lösning (F) är

något fördelaktigare än för lösningarna (L), (R) och (I). Vad be

träffar företagens fördelning på profiler samt profilernas utseende

råder dock vissa skillnader mellan lösningarna. För att bedöma

vilken gemensam nämnare som eventuellt kan finnas mellan lösning
(F) å ena sidan samt övriga lösningar å den andra har i Appendix 4

företagsfrekvenserna enligt lösning (F) korstabulerats mot övriga

lösningar. I nämnt appendix redovisas också standardvärdena för

observerade profiler enligt lösningarna (L), (R) och (I).

Tabell 10:6. Värden på urvalskriterierna för lösningarna (F), (L),
(R) och (1).
Lösning (L): totalt kapital långfristigt kapital
Lösning (R): totalt kapital räntekrävande kapital
Lösning (1): totalt kapital icke-automatiskt kapital

Lösning Observerat Vägt Missklassi- Genomsnittlig
profilantal medelavstånd ficeringsgrad variabel-

% diskriminabilitet

(F) 5 0,46 2,6 0,44

(L) 5 0,53 8,2 0,42

(R) 5 0,46 6,5 0,39

(1 ) 6 0,55 10,7 0,43

Som framgår av Appendix 4 har de alternativa definitionerna

på totalt kapital också medfört betydande förändringar i företagens

profiltillhörighet. Jämförelsen mellan lösning (F) och övriga lös

ningar vad gäller profilernas utseende kan sammanfattas enligt föl
jande:

Profil A är genomgående såväl över samtliga variabler som

över alternativa lösningar mycket lik den profil l som gäl

ler för respektive alternativ lösning. Den omständigheten

att profil l tilldragit sig både B- och C-företag har uppen

barligen haft en utjämnande effekt på profilens medelvärden.
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Profil B uppvisar ofta gemensamma drag med den profil 2 som

gäller för respektive lösning. De gemensamma dragen avser
framför allt profilernas form. Nivån skiljer sig punktvis
åt.

För profilerna C och D är bilden något mer svårtolkad.
Stundom tycks dessa profiler ha sammansmälts till en enda
profil som påminner om summan av profil C och profil D.
Detta gäller för profilerna 4(R) och 5(1). Även profil 4(L)
uppvisar en blandning av C- och D-profilernas särdrag. Sam
tidigt är profil 3(L) inte helt olik profil e.

Profil E är i många stycken snarlik profil 5(L), 5(R) res
pektive 6(1).

Även om profilernas utseende enligt de olika lösningarna
stundom kan tyckas skilja sig åt har samtliga alternativen gemen
sam grundstruktur. Denna består däri att två profiler inom varje
lösning alltid kan kännetecknas som lågtillväxt/lågräntabilitets
profiler.' övriga profiler karaktäriseras av hög tillväxt/hög rän
tabilitet. Detta betyder att om enligt de olika lösningarna före
tagsfrekvenserna indelas i två profilblock - ett block bestående
av företagen inom lågtillväxt/lågräntabilitetsprofiler samt ett
block bestående av företagen inom högtillväxt/högräntabilitetspro
filer - kan endast små frekvensförskjutningar noteras mellan de

två profilblocken. 2 De alternativa definitionerna av totalt ka
pital har inte påverkat det förhållandet att vissa profiler känne
tecknas av hög tillväxt/hög räntabilitet, andra av låg tillväxt/
låg räntabilitet.

En fråga vi ännu inte berört är huruvida vårt datamaterial uppvisar

företag med så unika variabelvärdekonstellationer att det varit
olämpligt att inkludera dem i de LPA-körningar som ovan redovisats.

Vi har exempelvis sett att tillkomsten av profil E enligt lösning

l Profilernas standardvärden för T', E' och R
T

är negativa.

2 Jämför Tabellerna App 4: 3e, App 4: ~·C och App 4: 5C .
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(F) i högsta grad förefaller vara ett resultat av ovanligt höga

värden på (S/E)o. Frågan är om ett inkluderande av dylika före
tag kan ha medfört att övriga företag blivit ofullständigt grup
perade. För att pröva detta förhållande har ett par LPA-körningar
med försök till utrensning av vissa företag genomförts. Någon änd
rad profilbildningsstruktur i form av flera profiler, högre homoge
nitetsgrad hos profilerna etc kunde dock ej observeras till följd
härav. l

Vi skall också nämna att på uförsök ll gjordes vissa LPA-kör

ningar som även inkluderade andra variabler än basvariablerna. Syf
tet med dessa körningar var att se huruvida ett tillägg av variabler
kunde ge en högre observerad variabeldiskriminabilitet och därmed en
högre homogenitetsgrad åt profilerna. Så var dock aldrig fallet.

10.8 DEN PRöVADE METODEN - KONSEKVENSER FöR EN UTVIDGAD BESKRIV
NING

10.8. l Allmänt

Detta kapitel har tjänat syftet, att på basis av de värden som bas

variablerna T I
, El, (S/E)o' RT, RS och 6RT antagit, pröva en metod

för gruppering av företagen. Denna ansats vilade på föreställning
en att populationen av företag egentligen innehöll ett antal del
populationer. Den prövade metoden LPA sökte identifiera dessa. På
olika vägar har vi sökt bedöma kvaliteten hos den lösning (F) vilken
frän vissa utgångspunkter tedde sig fördelaktigast. Givet tillämp
ningen av LPA framkom ej att någon annan lösning vore att föredra.

10.8.2 Metodens resultat

Prövningen av LPA har visat sig vara relevant i ett par avseenden.

Metoden har identifierat företagsgrupper vilka beskrivit antingen
en hög tillväxt (TI)/hög räntabilitet (RT) eller en låg tillväxt

(T')/låg räntabilitet (RT). Detta grundläggande mönster kvarstod

l Jämrör rör övrigt lösning (M) som exkluderar nära halva företags
beståndet och som i princip uppvisat motsvarande karaktäristika
som lösning (F).
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även när lösning (F) bedömdes mot alternativa LPA-lösningar. Detta

utgör en väsentlig skiljelinje mellan de framtagna företagsgrupperna.

Det senare i kombination med att flera övriga basvariabler uppvisat

en jämförelsevis disparat bild är ett starkt motiv för att beskriv

ningen av profilerna enligt lösning (F) skall utvidgas.

I ett hänseende har emellertid metoden visat sig mindre re

levant. Homogenitetsgraden hos identifierade profiler är relativt

låg. Informationsvärdet hos en utvidgad beskrivning påverkas till
en del negativt härav. A andra sidan är det ganska uppenbart att

heterogeniteten i data är sådan att också varje annan beskrivning

som baseras på grupper av företag måste möta motsvarande svårighe

ter. Vi anser därför att motivet för en utvidgad beskrivning av

profilerna väger tyngre än de nackdelar som är förknippade härmed.

10.8.3 Utvidgad beskrivning - karaktär och inriktning

I avsnitt 10.2 nämndes den begränsningen att vid en låg homogenitets

grad hos profilerna kan variabelfördelningarnas natur vara sådan att

användningen av centralmått kan möta vissa problem. Centralmåtten

för de definitionsmässiga sambandens variabler kan bli motstridiga

i meningen att de inte låter sig tolkas som om variabelvärdena av

såg det enskilda företaget. Låt oss först exemplifiera de förete

elser vi har i åtanke utifrån beskrivningsschemats enperiodsversion.

Antag att totalti11gångarna Tj indelas i T1j och T2j . För ett visst

företag, i, måste definitionsmässigt gälla att om Ti ij ( T~j är

också T2ij > Tij. Om vi beträffande en företagsgrupp, bestående av
n företag, nu känner att

n n
L: Tl' ./n < I: T~ ./n
;=1 lJ i =1 lJ

kan ej utan vidare den slutsatsen dras att
n n
L: T2' ./n > L: T~ ./n
i =l lJ i=l lJ

Från en strikt matematisk utgångspunkt är en sådan slutsats endast

tillåten under förutsättning att vart och ett av företagen uppfyller

villkoret Tl'" < T~,. Med tanke på profilernas ganska låga homoge-
lJ lJ

nitetsgrad är det ytterst osannolikt att sådana restriktiva villkor

kan vara uppfyllda. Speciellt om variabelfördelningarna för Tj,
T1j och T2j ligger varandra nära, dvs täcker ungefär samma utfalls-
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område torde det lättare kunna uppstå "inkonsekvenser" av typen

n n
L T" ./n < L Tij/n
i=l lJ i=l

samtidigt som

n n
L T2' ,/n < L T ~ ./n
i=l lJ i=l lJ

När sådana förhållanden föreligger finns det inom företagsgruppen

inget "dami nerandelI mönster för hur vari ab l erna förhå 11 er s i g ti 11

varandra. Också företagsgrupper som innehåller ett litet antal fö

retag och vars variabelfördelningar ej har en i motsvarande mån
mindre variationsvidd kan förväntas vara extra känsliga i nämnt av

seende. Det resonemang som nu förts beror ej på valet av central

mått. Aritmetiska medelvärden och medianer är utsatta för samma
slags effekter. Inte heller påverkas det sagda av att vårt primära

intresse rör flerperiodsschemats variabelsamband. 1 Sammanfattnings
vis gäller därför att en beskrivning av företagsgrupper med hjälp

av centralmått kan dölja de definitionsmässiga variabelsamband som

gäller för respektive enskilt företag.

Inom ramen för tillgängliga alternativ anser vi dock att

fördelarna med en beskrivning som bygger på centralmått uppväger de
nackdelar som följer härav. Det tillgängliga alternativet vore

närmast att begränsa beskrivningen till det företag inom respektive

profil som kan anses ligga närmast profilens centrum. Ett sådant

alternativ skulle emellertid komma i konflikt med de sekretesshän

syn som måste tas. Dessutom skulle beskrivningens generalitet på

verkas negativt. Speciellt som den utvidgade beskrivningen även

avser andra variabler än de profilgrundande basvariablerna. Vid

användningen av centralmått måste dock mot bakgrund av diskussio

nen i föregående stycke, alla utsagor om viss variabels beteende
grundas på ett direktstudium av variabeln i fråga. Det är ej all-

tid tillräckligt att känna ett sambands övriga variabler.

l För flerperiodsschemats samband gäller dock ej ovillkorligen att
om Ti· < T! måste också T2, > T!. I undantagsfall kan som fram
gått ~v Kapitel 8 även de-Elenskilda företaget uppvisa rlinkonse
kvenser" av den typ som ovan exemplifierats för aritmetiska medel
värden.
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Vi tvingas vidare - för att renodla den fortsatta diskus

sionen - delvis bortse från att profilerna i viss utsträckning
överlappar varandra. När beskrivningen avser variabel fördelningar
som inte har ett begränsat definitionsområde skall företrädesvis
medianen utnyttjas för en karaktäristik av den utveckling som för
knippas med respektive profil. Motivet härför är att snedheten i
variabel fördelningarna, speciellt markerad för skuldsättningsgra
den, stundom varit sådan att ett utnyttjande av aritmetiska medel
värden ger en "orättvisande" bild av det "typiska" företaget. l

Där den utvidgade beskrivningen sker i termer av standardvärden
lämnas dock även ett indirekt uttryck för profilernas aritmetiska
medelvärden. I de fall tolkningen av ett skeende synes bero på
valet av centralmått skall dock detta under alla omständigheter på
pekas. Såvitt inte annat nämns går dragna slutsatser inte längre
än att de kan grundas på båda måtten.

Den utvidgade beskrivning av profilerna som vi har i åtanke
skall följa två linjer. För det första skall beskrivningen ut
sträckas till att även avse de av grundschemats variabler vilka
inte varit profilgrundande. Det innebär att de samband som implicit
omfattas av basvariablerna också skall redovisas explicit. 2 För
det andra skall analysen utsträckas till att omfatta utanför grund
schemat liggande variabler. Därmed fördjupas analysen av grund
schemats variabler eftersom också deras beståndsdelar studeras.
Beskrivningen skall därvid ansluta till den intresseinriktning som
redovisats i Kapitel 2, avsnitt 2.5.2.

Mot bakgrund av de identifierade skiljelinjerna mellan hög
tillväxt/högräntabilitetsföretag å ena sidan samt lågtillväxt/lågrän
tabilitetsföretag å den andra tror vi att en sådan beskrivning kan
fånga ytterligare kännetecken hos de utvecklingsförlopp som före
varit under perioden.

l För måtten på tillgångsstruktur samt måtten på olika kapitalan
skaffningsformers andel av totala skulder eller av totalt kapital,
dvs mått som har ett mer begränsat definitionsområde är emellertid
valet av centralmått av underordnad betydelse. Medianen samt det
aritmetiska medelvärdet ligger i normalfallet nära varandra.

2 Jämför diskussionen i avsnitt 10.3.



227

Som ovan nämnts förutsatte LPA i sin tillämpningsmetodologi

att företagen härrörde från olika delpopulationer. Den bristande
homogeniteten hos profilerna gör att detta antagande åtminstone del
vis kan ifrågasättas. Vid den utvidgade beskrivningen skall vi på
två sätt ta konsekvenserna av detta. För det första kommer tonvik
ten att läggas på en jämförande analys mellan företagsgrupperna
snarare än på ett intensivt djupstudium av respektive företagsgruppo
Det innebär att vi fäster inget direkt egenvärde vid den absoluta
höjden på enskilda variabelvärden för respektive profil. I centrum
står i stället deras relativa läge vid en inbördes jämförelse mellan
profilerna. För det andra kommer vi punktvis - som komplement till
den profilvisa beskrivningen - att göra enkla sambandsanalyser mellan
variablerna varvid produktmomentkorrelationskoefficienter, r~ skall
användas. l Dessa analyser avser då samvariationen mellan variabler
tagen över samtliga företag. Det innebär att vi parallellt med pro
filbeskrivningen beaktar möjligheten att företagen bildar en och
samma population. Beträffande korrelationskoefficienterna skall vi
använda ett språkbruk hämtat från Davis (1971)2. Detta återges i
Tabell 10:7~

I signifikanstermer svarar gränsdragningen mellan försum
bara och svaga samband, dvs en korrelationskoefficient på cirka
0~10, mot att nollhypotesen om inget samband förkastas med en alpha-
risk på O~l. Vid en korrelationskoefficient på cirka 0,15 är mot

svarande alpharisk 0,01. De angivna signifikansgränserna gäller för
utsatt att samtliga 431 företag inkluderas i ana1ysen. 3

10.8.4 Plan för utvidgad beskrivning

Den utvidgade beskrivning och jämförande analys som omtalats ovan,
genomförs i Kapitlen 12 t o m 14. Innan dess skall vi i Kapitel 11

dels ge en sammanfattande bild av respektive profil med avseende på

l
r, som måste ligga inom intervallet minus 1,00 till plus 1,00,
mäter riktning och styrka på de linjära samband som föreligger.
För en beskrivning av r, se Nunally (1967).

2
Davis' språkbruk hänför sig visserligen till Yules Q ej till r.

3 Angivna gränser förutsätter också en ensidig signifikansprövning
och att variabeln r ((431 - 2)/(1-r2 ))1/2 är t-fördelad.
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Tabell 10:(. Språkbruk för beskrivning av korrelationskoeffici
enters (r) styrka och riktning

Värde på r Språkbruk

+0,70 eller högre Mycket starkt positi v-t samband

+0,50 till +0~69 Starkt positivt samband

+0,30 till +0,49 Ganska starkt positivt samband

+0,10 till +0,29 Svagt positivt samband

+0,01 till +0,09 Försumbart positi \Tt samband

0,00 Inget samband

-0,01 till -0,09 Försumbart negativt samband

-0,10 till -0,29 Svagt negativt samband

-0,30 till -0,49 Ganska starkt negativt samband

-0,50 till -0,69 Starkt negativt samband

-0,70 eller lägre Mycket starkt negati vt samband

basvariablerna, dels studera företagens profiltillhörighet med av

seende på traditionella bakgrundsvariabler som bransch, kapitalstor

lek, ägarkategori etc. T Figur 10:3 skisseras hur den fortsatta
analysen disponerats.

I Kapitel 12 jämförs T i med omsättningstillväxten. Vidare

studeras dels T I dekomponerad på olika tillgångskategorie~dels åt

följande förändringar i tillgångsstrukturen. I kapitlet påbörjas

också en analys av TI från finansieringssynpunkt. Intresset ägnas

åt El och dess bestämningsfaktorer samt åt hur skiftande kombina

tioner av SI, E' och (S/E)o medfört olikartade förändringar i skuld

sättningsgraden. Också i Kapitel 13 ställs Tt från finansierings

synpunkt i förgrunden. Den där vidtagna analysen avser emellertid

förändringar i olika finansieringskällors andel av total kapitalet.

Den med skuldfinansieringen förknippade graden av långfristighet

respektive graden av inbyggd finansieringsautomatik uppmärksammas.

T Kapitel 14 analyseras företagens räntabilitetssituation från

finansiella utgångspunkter. Dels studeras RE som funktion av RT,
RS och S/E~ dels beskrivs hur RS och S/E sammanhänger med skuld

strukturen. Även periodens räntabilitetsförändringar studeras.

Kapitlet innehåller slutligen avsnitt där totalkapitalets räntabi

litet dekomponeras på variabler som vinstprocent, kapitalets om

sättningshastighet, kostnadsstruktur och kapital intensitet.
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Figur 10:3 Plan för utvidgad beskrivning

Kapitel 12

Tillväxten, tillgångsstrukturen och
skuldsättningsgraden

Kapitel 11

Profilernas
särdrag: bas
och bakgrunds
variabler

Kapitel 13

Tillväxtens finansiering med främmande
finansieringskällor

Kapitel 14
Räntabiliteten och dess dekomponering
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PROFILERNAS SÄRDRAG: BAS- OCH
BAKGRUNDVARIABLER

I detta kapitel avser vi som en utgångspunkt för fortsättningen
att beskriva profilerna med avseende på basvariablernao Detta sker
i avsnitt 11.2. Till skillnad från beskrivningen i avsnitt 1006
kommenteras respektive profil ur en finansiell snarare än ur en
metodologisk synvinkel. Profilernas finansiella utveckling vad

gäller andra variabler än basvariablerna antyds. I avsnitten 11.3
1107 studeras företagens profiltillhörighet med avseende på bak
grundsvariablerna bransch, kapitalstorlek, ägarkategori, finansiell
självständighet och exportandelo För bakgrundsvariablerna bransch,
kapitalstorlek och ägarförhållanden beskrivs också vilka skillnader
som förelegat mellan basvariablernao Avsnitten motiveras bl a av
att kunskap om profilernas företagssarrmansättning kan underlätta en
tolkning av de finansiella karaktäristika som profilerna uppvisat.
Indirekt lämnas därmed också en bild av hur framgångsrikt profil
skapandet varit. Om det exempelvis är så att företagens fördelning
på profiler nära överensstämmer med den på storleksklasser, kan
hävdas att de framtagna profilerna ter sig mindre meningsfulla.
Ett utnyttjande av indelningsgrundens storlek vore tillfyllest för
att isolera grupper där företag inom gruppen är varandra "lika".
I avsnitt 11.8 sammanfattas hur olika bakgrundskaraktäristika för
håller sig till profilerna.
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PROFILERNA OCH BASVARIABLERNA

Profil A

Profil A som består av 186 företag eller 43 procent av företagen ut
gör det frekvensmässigt helt dominerande utvecklingsmönstret. I Fi
gur 11:1 har profilen åter avbildats. Basvariablerna har avsatts
horisontalt, profilens standardvärdenl vertikalt. Dessutom har
medianvärdet för respektive variabel inskrivits i figuren. Den
streckade linjen avser totalen vars standardvärden definitionsmäs

sigt är noll.

TY (S/E)
o

8,6 5,7 1,88 7,9 5,4 -0,28
0,0 e- - .... - -e - --- -- .,.--e - - --·-0---- -ct- - ---e

-o,
6,7 2,9 1,27 6,9 4,7 -0,59

-1,0 ....... --1

Figur 11:1. T', E', (S/E) , RT , RS och ~R för profil A (heldra
gen linje) s~t totalen (strec~ad linje). Medianer
och standardvärden.

Formen för profil A är nästan identisk med den för total en.
Den stora skillnaden rör nivån. Variabelvärdena har understigit dem
för totalen med mellan 0,3 och 0,5 enheter.

l Beträffande innebörden av standardvärden, se sista not i anslut
ning till avsnitt 10.4.2.
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Ser vi till skillnaden mellan TI och El har den för profil

A uppgått till knappt fyra procentenheter medan motsvarande siffra
för totalen varit cirka tre procentenheter. Detta antyder att A

profilen - med lägst skuldsättningsgrad i utgångsläget - haft en re
lativökning av skuldsättningsgraden vilken är högre än den för to
talen. Värdena på T', E' och (S/E)o talar också för att den andel
av tillgångstillväxten som finansierats med eget kapital legat på
en lägre nivå än genomsnittligt. På räntabilitetssidan noteras att
efter profil B är profil A de~ profil som haft lägst Rr . Den låga
Rr har jämfört med totalen endast till en del kunnat kompenseras
aven lägre RS. Den samlade effekten aven lägre RT och en lägre
S/E har betytt att också RE och därmed El understigit motsvarande
värden för totalen. Vi ser också att räntabilitetsnedgången för
profil A - mätt som 6Rr - överstigit den som genomsnittligt gällt
under perioden.'

11.2.2 Profil B

Profil B är jämte profil C den näst största profilen och omfattar

91 företag eller 21 procent av företagen. Dess variabelvärden har
lagts in i Figur 11:2.

Vi har tidigare sett att profilens nivå genomsnittligt sva
rar mot standardvärdet noll men att profilens spridning samtidigt
är betydande. TI

, E' och RT ligger betydligt under genomsnittet,
medan motsatsen gäller för övriga variabler.

B-profilens ti1lväxtsituation har varit sådan att både T'
och El legat lägre än för andra profiler. Nolltillväxten i eget
kapital har medfört att profilen nästan helt fått förlita sig till
en skuldfinansiering av tillgångstillväxten. Som följd härav har
skuldsättningsgraden skjutit i höjden så att den vid periodens
slut i än högre grad än vid periodens början avviker från genom
snittet. Mönstret för T' och El har annars varit likartat det

för A-profilen. Av de storheter som betingar RE' dvs RT, RS och

l Det aritmetiska medelvärdet på 6R
T

har för profil A och totalen
uppgått till -0,71 respektive -0,]1. Det förra innebär en ränta
bilitetsminskning kraftigare än för någon annan profil. Median
värdet för profil A, -0,59, är dock inte lägre än motsvarande
värden för profilerna D och E.
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(S/E)
o

7,1

1,0

0,5

0,0

-0,5

-1,0

8,6 5,7e-----e---

0,3

0,29

5,4 -0,28---$- ---_......

Figur 11:2. Tt, E', (S/E) , RT, R och 6R för profil B (hel
dragen linje)osamt to€alen (streckad linje). Medi
aner och standardvärden.

S/E är B-profilen den profil som uppvisat den ofördelaktigaste
situationen. Lägst RT och högst RS är betecknande för profilen.
Den negativa räntemarginalen, (RT - RS)' på cirka 1,5 procenten
heter i kombination med en ganska hög S/E har också medfört en

lägre RE och därmed lägre E' än för någon annan profil. Ser vi
till räntabilitetsförändringarna tyder dock dessa på att räntabi
litetssituationen successivt förbättrats under perioden. Profil

B är den enda profil som haft positivt värde på ~RT.
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11.2.3 Profil C

Profil C omfattar liksom B-profilen 91 företag~ dvs 21 procent av
företagen. Dess utvecklingsförlopp framgår av Figur 11:3.

T' Er (S/E) R
T RS 6R

TO

11 ,9

1 , O

12,5

0,5 11,9

8,6 5,1 5,4 -0,23

0,0 e-----e---- ...
0,28

-0,5
4,6

Figur 11:3. Tt, E', (S/E) , RT, RS och ~T för profil C (heldragen
linje) samt t8talen (streckad linje). Medianer och
standardvärden.

Profil C intar ett mellanläge bland profilerna vad gäller
höjden på T' och E'. Jämte profil E är C-profilen den enda profil
för vilken E' överstigit T'. Utan tvekan har C-profilen också varit
ledande vad beträffar andelen av tillgångstillväxten som finansie
rats med eget kapital. Till följd av att El överstigit Tt har inte
heller någon ökning av skuldsättningsgraden ägt rum under perioden.
Från att vid periodens början ha haft näst lägst skuldsättningsgrad
var den vid periodens slut den lägsta. Även räntabilitetssituatio
nen framstår som gynnsammast jämfört med övriga profiler. C-profilen

har kännetecknats av såväl högst noterad RT som lägst noterad RS'
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Detta har givit en räntemarginal på drygt sju procentenheter.
Profil D med cirka fyra procentenheters räntemarginal har legat
närmast i tur. I viss mån kan också hävdas att räntabiliteten
varit stabilare än för övriga utvecklingsförlopp. C-profilens
förändringstal har varit av nol1karaktär. l

11.2 ..4 Profil D

Profil D består av 53 företag eller 12 procent av företagen.

Som framgår av Figur 11:4 karaktäriseras profilen av betydligt

högre värden än genomsnittligt på samtliga basvariabler utom ~RT.

D-profilen måste betecknas som en högtillväxt-/högräntabilitets
profi 1.

Tf E' (S/E) R
T

R
S

6R
To

2,0

20,6

1,5
17,0

1,0

3,36
6,4

0,5

8,6 5,7 1,88 7,9 5,4 -0,28
0,0 e- - - - -e-- ---e- -- - -e -- -- -e - ..... -- •

-0,61

Figur 11:4. T', E', (S/E) , RT , RS och 6RT för profil D (heldragen
linje) samt t8talen (streckad linje). Medianer och
standardvärden.

l Aritmetiska medelvärdet för ~RT uppgår till -0,13.
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Trots den höga tillgängstillväxten har den andel som finan
sierats med eget kapital ungefär motsvarat andelen för totalen.
Differensen mellan TI och E' har också varit av samma storleksord
ning som den för totalen och profil A. Detta i sin tur antyder att
även relativförändringen av skuldsättningsgraden varit snarlik dessa
gruppers. Såväl totalen som profil A hade dock en betydligt lägre
(S/E)o' B-profilen är den företagsgrupp som på denna punkt närmast
kan jämställas med profil D. Beträffande profil D:s räntabilitets
situation liknarden till formen både totalen och profil A. Skill
naderna är väsentligen en fråga om nivå. En för D-profilen högre
RT, högre (RT - RS) samt högre S/E har föranlett en betydligt högre
RE och därmed El än genomsnittligt. Variabel kombinationen RT,

RS och S/E har dock inte givit en högre RE än den för C-profilen.
Eftersom E' för D-profilen ändå överträffat C-profilens med

nära fem procentenheter kan vi förvänta att D-profilen haft en av
sevärt högre nyemissionsaktivitet. Vad gäller 6RT slutligen, tycks
räntabilitetsnedgången ha varit ungefär densamma som för profilerna
A och E.

Profil E med tio företag eller drygt två procent av totalantalet
är en extremprofil . Som redan noterats är den huvudsakligen för
anledd av företagens höga (S/E)o' I övrigt uppvisar kurvan i Figur
11:5 drag som påminner om såväl C- som D-profilen

Likheten med profil C rör höjden på T' och den omständighe
ten att El överstigit TIo Eftersom El varit avsevärt högre än TI

har utgångslägets höga skuldsättningsgrad reducerats åtskilligt
under perioden. Mönstret för RT, RS och 6RT har varit ungefär det
samma som för profil D.' E-profilens höga S/E har dock medfört att
RE och därmed El varit högre än för andra företagsgrupper.

'1.3 SAMBAND MELLAN PROFIL- OCH BRANSCHTILLHöRIGHET

I detta och i följande avsnitt skall vi undersöka hur företagens
profiltillhörighet sammanhänger med bakgrundsvariablerna bransch,
kapitalstorlek i utgångsläget, ägarkategori, finansiell självstän-

l För RT och RS gäller detta än mer om de aritmetiska medelvärdena
jämförs.
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4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1 ,5

l ,0

0,5

0,0
8,6 5,7 1,88 7,9 5,4 -0,28
e------ .--- .... --0-----.-----.---- e

-0,60

Figur 11:5. T', E', (S/E)O' RT , RS och 6RT för profil E (heldragen linje)
samt totalen (streckad linje). Medianer och standardvärden.
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dighet och exportandel . Eftersom såväl profiltillhörighet som
flera av bakgrundsvariablerna till sin natur är nominalskalor
saknas möjlighet att på ett tillfredsställande sätt sammanfatta
riktning och styrka hos eventuella samband. Det förfarande vi
skall följa är att korstabulera företagens profiltillhörighet mot
övriga variabler. Tabellerna utnyttjas dels för en allmän beskriv
ning av respektive profils sammansättning, dels för chi-två-beräk
ningar. Syftet med de senare är att spåra huruvida egenskaperna
branschtillhörighet, kapitalstorlek etc är av betydelse för profil
tillhörigheten. Testet prövar om beroendeförhållanden föreligger
eller ej. Däremot ger metoden ingen information om samvariationens
utseende, riktning eller styrka. 1

För de bakgrundsvariabler där beroendeförhållanden visar
sig föreligga diskuteras kortfattat hur profilernas basvariabel
värden förhåller sig till motsvarande värden när bakgrundsvariabeln
utnyttjas som indelningsgrund.

Av Tabell 11:1 framgår hur företagen inom respektive pro
fil fördelar sig på branscher.

l
Metoden, jämför t ex Siegel (1956), prövar nollhypotesen att
inga signifikanta skillnader råder vad gäller bakgrundsvaria
belns fördelning på profiler. Hypotesen kan testas genom att
beräkna

2 r k 2
X = ~ ~ ( O.. - F .. ) IF ..

i=l j=l lJ lJ lJ
där O.. är observerad företagsfrekvens i den cell som betingas
av raaJi (profil i) och kolumn j (bakgrundsvariabeln kategori j)
och där F .. är den under nollhypotesen förväntade frekvensen.
F .. erhåll~ genom att frekvensen för rad i multipliceras med den
f5~ kolumn j och att produkten därefter divideras med totalfre
kvensen. Värdena för X2 är approximativt fördelade som chi-två
med frihetsgraderna (r - l)(k - l). Da vår undersökning närmast
är en totalundersökning kan det synas oegentligt att ställa upp
hypoteser och söka efter "signifikanta" skillnader. Det kan häv
das att vi direkt kan avläsa populationsfördelningarnas utseende.
Primärt ser vi också chi-tva-beräkningarna som ett deskriptivt
mått på eventuella beroendeförhållanden. Hypotesprövning och
signifikansnivåer följer av den statistiska tekniken.



239

Tabell 11:1. Företagskategoriernas procentuella fördelning på
branscher. Inom parentes angivna tal är absolut
frekvenser. l

Bransch
20 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Totalt

Kategori"\.

A 2 5 14 3 17 9 6 9 25 11 (186)

B 2 5 11 7 20 9 l 4 38 2 (91)

C O 14 4 9 11 10 4 4 37 5 (91)

D 2 4 2 6 11 15 9 4 40 8 (53)

E O 20 O 20 40 O O O 20 O (10)

Totalt l 7 10 6 16 10 5 6 32 7

(6) (32) (41) (24j (69) (41) (22) (26) (138) (32) (431)

SNI-koder: 20 Gruvor 35 Kemisk
31 Livsmedel 36 Jord och sten
32 TextiJ 37 Järn och stål
33 Trävaru 38 Verkstad
34 Massa och papper 39 Övrig

Enligt en chi-två-beräkning måste vi förkasta hypotesen att
beroendeförhållanden mellan bransch- och profiltillhörighet ej

skulle föreligga. 2 I Tabell 11:2 redovisas de tre branscher som

haft högsta respektive lägsta värden på respektive basvariabel.
Tabellen bygger på Tabell App 5:18 där basvariablernas värden för
de olika branscherna angetts.

l I Appendix 5, Tabell App 5:1A,redovisas de värden som legat till
grund för chi-två-beräkningen, dvs observerade och under obero~n

deantagandet förväntade absolutfrekvenser för respektive cell.
2

Enligt Siegel (1956, s 178) menar Cockran att ett meningsfullt
chi-två-test kräver ett visst minsta antal förväntade frekvenser
i varje cell. Mer än 20 procent av cellerna får inte ha en F..
mindre än fem och ingen cell får ha en F .. mindre än ett. lJ
För att möta dessa restriktioner har vidl~hi-två-beräkningen
branscherna 20 och 39 samt profilerna D och E sammanslagits.
Beräknat X2 = 0,47. Vid 24 frihetsgrader är sannolikheten för
att chi-två skall vara större än 43 lika med 0,01.
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Tabell 11:2. Rangordning av branscher efter det aritmetiska medel
värdet på respektive basvariabel.

Variabler Högsta värden Lägsta värden

(l) Trävaru (l) Textil

T' (2 ) Kemisk (2) Gruvor

(3) Verkstad (3 ) Livsmedel

(l) Kemisk (l) Textil

Et (2) Trävaru (2) Gruvor

(3 ) Jord och sten (3 ) Järn och stål

(l) Livsmedel (l) Gruvor

(S/E)o (2 ) Trävaru (2) Textil

(3 ) Massa och papper (3 ) Övrig

(l) Trävaru (l) Textil

RT
(2) Livsmedel (2) Övrig

(3) Gruvor (3 ) Järn och stål

(l) Livsmedel (l) Textil

R
S

(2 ) Trävaru (2) Övrig

(3 ) Gruvor (3 ) Järn och stål

(l) Livsmedel (l) Gruvor

~RT (2 ) Övrig (2) Trävaru

(3 ) Järn och stål (3) Verkstad

Av Tabell 11:1 och 11:2 samt Tabell App 5:18 kan följande
utläsas:

Profil A. Framförallt innehåller profilen en högre andel
än genomsnittligt av branscherna Textil, övrig samt Jord
och sten. Verkstad samt Trävaru är i stället underrepresen
terade. Den bild vi tidigare fått av profilen, dvs en låg
tillväxt/lågräntabilitetsprofil med lägsta värden på (S/E)o
och ~RT rimmar ganska väl med denna iaktt?gelse. Textil
och övrig är de branscher som kännetecknats av lägst (S/E)o.l

l Här bortses från Gruvor med dess ringa frekvens av företag.
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Trävaru hade den näst högsta. Textil är vidare den bransch
som haft lägst tillväxt och lägst räntabilitet. Också öv
rig har haft en tillväxt- och räntabilitetsnivå understigan

de den genomsnittliga.

Profil B. Massa och papper samt Verkstad är överrepresenterade
medan motsatsen i första hand gäller för övrig samt Jord och
sten. Profil B har karaktäriserats som den verkliga lågtill
växt/lågräntabilitetsprofilen med bl a lägsta värden på T',
El och RT och med högsta värde på Rso Ingen av nämnda
branscher uppvisar mönster vilka markant påminner respekti-
ve ej påminner om detta.

Profil Co I första hand Livsmedel men också Verkstad samt
i viss mån Trävaru har påverkat gruppens sammansättning med
en väsentligt högre andel än genomsnittligt. Det omvända
gäller för Textil samt Massa och papper. C-profilens känne
tecken; form av högsta RT och hög tillväxt ri~lar väl med
iakttagelsen att Livsmedel och Trävaru är de branscher som
haft högst RT. Också tillväxtmässigt har nämnda branscher
legat i linje med eller överstigit genomsnittet. Att Textil
bidragit med färre företag än dess andel av totalen kan
tyckas logiskt mot bakgrund av att tillväxt- och räntabili
tetsnivån varit särklassigt lägst i denna bransch.

Profil D. Kraftigt överrepresenterade branscher är Verkstad,
Kemisk samt Jord och sten. Textil samt Massa och papper har
bidragit med betydligt lägre andelar än genomsnittligto
Detta gäller även Livsmedel. Såväl Kemisk~ Verkstad samt
Jord och sten har haft en T' överstigande den genomsnittliga
vilket kan jämföras med profilens främsta kännemärke - en
högre T' än för övriga profiler.

Profil Eo Av profilens tio företag hör fyra hemma inom
Massa och papper, varav tre tillhör den grafiska industrino

Även om ett beroendeförhållande mellan företagens profil
och branschtillhörighet föreligger är det vårt intryck att beroende
inslagen inte är markeradeo En mer ingående jämförelse mellan pro
filer och branscher visar således att tendenserna till över- och
underrepresentation inte systematiskt svarar mot vad man eventuellt
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skulle kunna förvänta. Mot bakgrund av de i Tabell App 5:1B redo
vi sade värdena är eme 11 erti d detta i nte förvånande. Undantaget Tex
til och Gruvor har variationsvidden för medelvärdena på T l och RT
enbart uppgått till drygt tre respektive två procentenheter. Den
variabel som bäst synes ha särskilt branscherna är (S/E)o·

Eftersom profilerna A och B i motsats till C, Doch E är
att anse som lågtil1växt/lågräntabilftetsprofiler kan det vara av

intresse att se hur branschfördelningen slår på de två blocken av
profiler. För profilerna A plus B gäller att Gruvor, Textil, Massa

och papper, Järn och stål samt övrig är överrepresenterade. Reste
rande branscher är underrepresenterade. Det omvända gäller givet
vis för profilblocket C plus D plus E. Om trots allt de små bransch
skillnaderna enligt Tabell App 5:18 skall utnyttjas för en karaktä
ristik, gäller att nämnda branscher, Massa och papper undantagen,
haft värden på T', E' och RT vilka understigit de genomsnittliga.

11.4 SAMBAND MELLAN PROFILTILLHöRIGHET OCH KAPITALSTORLEK

I Tabell 11:3 redovisas företagens frekvensfördelning på profiler
och total kapitalets storlek i utgångsläget.

Tabell 11:3. Företagskategoriernas procentuella fördelning på stor
1eksklasyer. Inom parentes angivna tal är absolutfre
kvenser. Storleksklasserna avser totalkapitalets
storlek i utgångsläget i mkr.

Storlek

< 20 20- 40- 80- 160- 320- > 640 Total t
40 80 160 320 640

Kategori

A 24 23 18 13 6 8 8 (186 )

B 30 27 17 14 3 5 3 ( 91)

C 40 22 15 11 5 3 3 ( 91)

D 53 24 9 6 6 2 O ( 53)

E 80 10 O O 10 O O ( 10)

Totalt 33 24 16 12 5 5 5
(144) (102) (68) (50 ) (23) (24) (20 ) (431)

l I Tabell App 5:2A redovisas de värden som utgjort förunderlag
chi-två-beräkningen.
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Nollhypotesen om oberoende mellan profiltillhörighet och

kapitalstorlek måste förkastas.' Tabell 11:3 ger anledning till

följande kommentarer:

Profil A är den enda profil som för samtliga storleksklas
ser över 40 mkr har en högre andel än genomsnittligt. Jäm
fört med totalen rymmer profilen samtidigt en betydligt läg

re andel företag från den minsta storleksklassen.

Profil B. Fördelningen av företag inom denna profil ansluter

sig till den för totalen.

Profil C. Profilen innehåller en förhållandevis hög andel
företag av den minsta storleksklassen. Beträffande övriga

storleksklasser råder en i förhållande till totalen jämn

fördelning.

Profil D är 'än mer dominerad av de mindre företagen. Hela
53 procent av företagen jämfört med total ens 33 härrör från
den minsta storleksklassen. Mindre än 25 procent av före
tagen tillhör storleksklasser överstigande 40 mkr.

Profil E. Atta av de tio företagen kommer från den minsta
storleksklassen.

Den mindreföretagsandel som är att hänföra till respektive

profil beskriver således en stigande funktion när vi rör oss från
A- till E-profilen. Medan A-profilen relativt sett är dominerad av
de större företagen gäller motsatsen för profilerna C, D och E.
Denna bild kan jämföras med den som Tabell App 5:2B lämnar beträf
fande basvariablerna för respektive storleksklass. Några mönster
påminnande om profilerna kan där ej observeras. Däremot kan vi se
att den minsta storleksklassens variabelvärden, tRT undantagen,
genomgående legat på en högre nivå än övriga storleksklassers.
Samtidigt har emellertid spridningen inom den minsta klassen varit
större. För övriga klasser synes såväl T' som RT på något undantag
när ha varit av samma storleksordning. (S/E)o beskriver en klart

l Av skäl som tidigare anförts har vid chi-två-beräkningen profiler
na D och E samt de två största storleksklasserna sammanslagits.
X2 = 38,1. Vid 15 frihetsgrader är sannolikheten för att chi-
två skall vara större än 30,6 lika med 0,01.
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sjunkande tendens när vi rör oss från de mindre till de större fö
retagen. Detta har uppenbarligen också haft sina effekter på E'.

Eftersom RS inte nämnvärt varierat mellan storleksklasser och skill

naderna i RT inte varit påfallande tycks det som om klassernas skill

nader i RE och därmed i El i första hand föranletts av skillnader i

S/E-talens höjd. Det sagda kan jämföras med Tabell 11:4 där no11
ordningskorrelationer mellan basvariablerna och kapitalstorleken

i utgångsläget redovisas.

Tabell 11:4. Nollordningskorrelationer mellan basvariabler och
logaritmen för kapitalstorlek.

Variabel Tf Er (S/E)o R
T

Korrelation -0,19 -0,24 -0,26 -0,16 -0,0'( 0,07

En försumbar samvariation har således gällt för RS och ~RT.

För övrigt kan svagt negativa samband noteras. Även om sambanden
inte är uttalat starka, kan vi punktvis se att de är förenliga med
den bild som respektive profil uppvisar. Den något storföretags
påverkade profil A och mindreföretagsdominerade profil E har t ex

lägst respektive högst värde på (S/E)o. Även karaktäristiken av
profil A (profilerna D och E) som en lågtillväxt/lågräntabilitets
profil (högtillväxt/högräntabilitetsprofil) ligger väl i linje

med observationen att större företag kännetecknats aven i förhål

lande till mindre företag lägre tillväxt och lägre räntabilitet.
Understrykas skall dock att skillnaderna mellan storleksklasser är
i detta avseende långt mindre markerade än de som gällt för profi
l erna.

Som påpekats i Kapitel 2 har frågan om sambandet mellan fö
retagets storlek å ena sidan, dess räntabilitet, tillväxt etc å den

andra varit föremål för många empiriska undersökningar. De empiris
ka resultaten är långt ifrån entydiga. Eventuella jämförelser för

svåras också av att använd mätmetodik, undersökningsperiod och stu
derade företag skiftar från studie till studie. Beträffande T l

(eller dess motsvarighet) är det en ofta framförd hypotes att denna
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skall följa "the Law of Proportionate Effect ll
, enligt vilken både

tillväxttakternas medelvärde och spridning är oberoende av företa
gens storlek. Singh och Whittington (1968) kunde inte förkasta
det första kravet men väl det andra. Liksom vi fann de att sprid
ningen inom större storleksklasser tenderar att minska. Enligt
Eatwel1 förhåller det sig också så att:

Frequency distributions of the mean growth rate of firms
by size classes appear on casua1 observation to exhibit a
remarkable heterogenity in which no simple pattern may be
discerned.
(Eatwell, 1971, s 399)

medan däremot

Most studies indicate that the dispersion of growth rates is
either negatively correl~ted with size, or is heterogeneous
between size classes with an overall tendency toward negative
corre1ation.
(Eatwel1, 1971, s 403)

Beträffande RT (eller dess motsvarighet) redovisar Singh och
Whittington (1968) resultat liknande våra, medan Eatwell i sin över
sikt konstaterar:

... that the empirical literature demonstrates that there is
no consistent relationship between the mean rate of profit
ability by size classes when individual firms are considered
... intra-c1ass variability of profit rates decreases with
increasing size, but ... this is not a consistently monotonic
phenomenon. Finally, if the sample consists solely of income
corporations, there is a weak but significant negative
relationship between profitability and size, and the small
firms are those that make the largest losses most frequently.
(Eatwell, 1971, s 398)

Går vi till svenska undersökningar på företagsnivå kan
nämnas att Eliasson (1972) framfört motsatt uppfattning, dvs att
Rr skulle öka med företagsstorleken. Beträffande El (eller dess
motsvarighet) och dess negativa samvariation med företagsstorleken
är vår observation förenlig med den som gjorts av SOU 1974:12
(s 130-131). Beträffande S/E-talets tendens att sjunka med före
tagsstorleken pekar ~aterialet enligt SOU 1974:12 (s 102) samt
enligt Sveriges Verkstadsförening (1975) i samma riktning. Också
på utländska data har t ex Gupta (1969} och Remmers et al (1975}

funnit att så normalt är fallet.
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11.5 SAMBAND MELLAN PROFILTILLHöRIGHET OCH ÄGARFöRHALLANDEN

För att undersöka eventuella beroendeförhållanden mellan ägarkate
gori och profiltillhörighet har företagen kategori indelats i grup
perna börsregistrerade företag, fåmansägda företag, övriga företag

(dvs övriga moderbolag och/eller fristående företag) och dotterfö
retag. Indelningen vilken fångar förhållandena vid undersöknings
periodens slut är visserligen grov men torde ändå fånga de väsent
liga skillnaderna i ägarbilden. l Samtidigt skall dock observeras
att det finns ett naturligt samband mellan denna indelningsgrund
och bakgrundsvariabeln kapitalstorlek. Exempelvis har de börsregi
strerade företagen normalt ett större kapital i utgångsläget än de
fåmansägda företagen. Företagens fördelning på profiler och ägar
förhållanden framgår av Tabell 11:5.

Tabell 11:5. Företagens procentuella fördelning på ägarförhållanden.
Inom parentes angivna tal är absolutfrekvenser. 2

Ägarför- B"
o ors-
allanden registre-

Kategori rade

Fåmans
ägda

Övriga Dotter
bolag

Totalt

A 18 16 22 43

B 5 30 13 52

C Il 30 22 37

D 2 32 23 43

E O 40 20 40

Totalt 12 25 20 44

(50) (105) (88) (188)

(186)

(91)

(91)

(53)

(10)

(431)

l Jämför Kapitel 6, avsnitt 6.1.4.
2

I Tabell App 5:3A redovisas de värden som utgjort underlag för
chi-två-beräkningen.
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Nollhypotesen att det föreligger oberoende mellan ägarför

hållanden och profiltillhörighet måste förkastas. l Utifrån tabel
len kan följande observeras:

Profil A har en betydligt högre andel börsregistrerade fö
retag än genomsnittligt. Fåmansföretagen är i motsvarande
mån underrepresenterade.

Profil B har i förhållande till totalen betydligt lägre an

delar av de börsregistrerade och de övriga företagen medan
motsatsen gäller för fåmansägda företag och dotterbolag.

Profil C ansluter sig ganska väl till fördelningen för to
talen. En viss relativ övervikt för fåmansföretagen på be

kostnad av dotterbolagen föreligger dock.

Profil D uppvisar en jämfört med profil A motsatt ägarbild.
En betydligt lägre andel börsregistrerade företag än genom
snittligt vilket framförallt korresponderar med en högre
andel av fåmansföretagen.

Profil E domineras av fåmansägda företag och dotterbolag.

Beroendeförhållandet mellan företagens profiltillhörighet
och ägarförhållanden synes främst sammanhänga med distinktionen
mellan börsregistrerade och fåmansägda företag. Som framgår av
Tabell App 5:3B blir en jämförelse över basvariablerna mellan dessa
kategorier snarlik den för större och mindre företag. Basvariab
lerna för de börsregistrerade företagen har med undantag för 6RT
genomgående legat på en lägre nivå samt haft en betydligt mindre
spridning än för fåmansföretagen. Detta gäller också RS vilket
inte var lika markerat vid en jämförelse mellan företag av olika
storlek. För profilernas vidkommande kan vi,med vetskap om före
tagens fördelning på ägarkategorier, dra en parallell vilken i sina
huvuddrag överensstämmer med den enligt föregående avsnitt.

11.6 SAMBAND MELLAN PROFILTILLHöRIGHET OCH FINANSIELL SJÄLV
STÄNDIGHET

avsnitt 10.1 såg vi att grundstrukturen hos profilerna inte på
verkades av att analysen begränsades till företagskategorin moder-

l 2 ..
X = 30,5. For det aktuella antalet frihetsgrader 12 är sannolik-
heten för ett chi-två större än 26,2 lika med 0,01.
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bolag. Som ett skäl till att denna analys genomfördes anfördes

misstanken att årsredovisningsdata för dotterbolag skulle vara

mindre tillförlitliga än övriga bolags. Dotterbolagen föreföll

dock i detta avseende jämförbara med övriga företag. I ett vidare

perspektiv är vårt problem egentligen det at~ vi inte kan avgöra
huruvida undersökningsenheten, den juridiska personen, självstän

digt fattat beslut om tillväxt och tillväxtens finansiering. Or

ganisatoriska bindningar till andra juridiska personer är naturligt-

vis ofta sådana att denna undersökningsenhet kan vara mindre lämplig.
Ur finansiell beslutsfattandesynpunkt vore i regel koncernen att

föredra.

För att söka illustrera om valet av undersökningsenhet haft

effekter på profilskapandet har bakgrundsvariabeln finansiell själv

ständighet jämförts med företagens profiltillhärighet. Variabeln

indelar företagen i tre kategorier: helt självständiga, ganska

självständiga och mindre självständiga bolag. Till den första ka
tegorin har helt fristående företag hänförts, dvs koncern begreppet

sammanfaller här med den juridiska personen. Den andra kategorin

omfattar företag som ingår i en koncernbildning men bindningarna

gentemot övriga enheter kan förmodas vara mindre starka. Det finan
siella beslutsfattandet är sannolikt isolerat till och/eller om

fattar i huvudsak den juridiska personen. Till denna kategori har

hänförts moderbolag till små dotterbolag, dvs dotterbolag som ej

omfattas av vår studie. Vidare moderbolag vars dotterbolag ej är

industriföretag. Också dotterbolag vars moderföretag ej ingår i

studien ingår här. Exempel på sådana är investmentbolags-, stats
samt utlandsägda företag. I den tredje kategorin ingår alla de

moder- och dotterbolag som också har dotter- respektive moderföre

tag i urvalet. Inom denna tredje grupp föreställer vi oss att det

finansiella beslutsfattandet i högre grad kan bero på andra enheters

situation. Indelningen i nämnda tre grupper är givetvis för grov

för att fånga befintliga nyanser. Den skall enbart ses som ett

försök att utifrån tillgängliga data söka belysa huruvida den om
ständigheten att studien sker på bolagsnivå förefaller vara en om

fattande begränsning eller ej. Företagens fördelning på nämnda tre
grupper redovisas i Tabell 11:6.
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Tabell 11:6. Företagens procentuella fördelning på grupper antydan
de graden av finansiell självständighet. Inom paren
tes angivna tal är absolutfrekvenser. l

Finansiell
jälvstän- Helt själv- Ganska själv- Mindre själv- Totalt

dighet ständiga ständiga ständiga

Kategori

A 32 30 39 (186)

B 34 34 32 (91)

C 40 30 31 (91)

D 47 21 32 (53)

E 60 20 20 (10)

Totalt 36 29 34

(157) (126) (148) (431)

Även om, speciellt för profilerna D och E~ vissa skillnader
jämfört med totalen kan observeras måste enligt chi-två-beräkningen

2nollhypotesen om oberoende accepteras.
Utifrån företagens profiltillhörighet och föreställningar

om självständigheten i det finansiella beslutsfattandet har vi inte
kunnat visa att undersökningsenheten juridisk person är en allvar
lig begränsning vid beskrivning av finansiella utvecklingsförlopp.

11.7 SAMBAND MELLAN PROFILTILLHöRIGHET OCH EXPORTANDEL

Bl a Edgren, Faxen & Odhner (1970) har påvisat de olika förutsätt
ningar som de konkurrensutsatta och skyddade näringarna har att ar

beta under. Samtliga våra studerade företag med undantag för delar
av Livsmedel är enligt denna terminologi att hänföra till den kon
kurrensutsatta sektorn. En jämförelse mellan konkurrensutsatt och
skyddad sektor låter sig därför inte göras. En fråga vi inom den

l
I Tabell App 5:4 redovisas de värden som utgjort underlag för
chi-två-beräkningen.

2 X2 = 9,3. Vid 8 frihetsgrader är sannolikheten för ett chi-två
värde större än 20,1 lika med 0,01.
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konkurrensutsatta sektorns ram kan ställa är emellertid huruvida

företagens profiltillhörighet avspeglar en gränsdragning mellan

import- och exportkonkurrerande företag. Har t ex prisutveck

lingen på världsmarknaden och dess effekter på räntabilitetsutveck

lingen varit så olikartad för dessa företagsgrupper att detta sla

git igenom på profil konstellationerna? För att belysa denna aspekt

har i Tabell 11:7 företagens profiltillhörighet ställts mot graden
av exportberoende. Exportens procentuella andel av omsättningen

under det sista analysåret har utnyttjats som mått på beroendets

omfattning.

Tabell 11:7. Företagens procentuella fördelning på exportandels-
intervall. lInarn parentes angivna tal är absolut-
frekvenser.

~rt-
:1nde1

O 0-25 25-50 50-75 75-100 Totalt
""-"-

"-

Kategori
~

A 19 39 22 12 8 (186)

B 25 34 21 10 10 (91)

C 20 55 12 10 3 (91)

D 23 36 19 17 6 ( 53)

E 50 40 10 O O (10)

Totalt 22 1+1 19 11 7

(93) (176) (83) (49) (30) (431)

Som framgår av tabellen har profilernas fördelning på ex
portandelsintervall ej avsevärt avvikit från totalens. Också en
ligt en chi-två-beräkning måste nollhypotesen om inget samband
accepteras. 2

l I Tabell App 5:5 redovisas de värden som utgjort underlag för
chi-två-beräkningar.

2 Restriktionen att mer än 20 procent av cellerna inte får inkludera
förväntade frekvenser understigande 5 har vid chi-två-beräkningen
krävt sammanslagning av profilerna D och E. Med detta blir
X2 = 16,6. Vid 12 frihetsgrader är sannolikheten för ett chi
två-värde större än 26,2 lika med 0,01.
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11.8 SAMMANFATTNING

I detta kapitel har vi undersökt beroendeförhållanden mellan före

tagens profiltillhörighet och fem bakgrundsvariabler. Därvid fram

kom:

1. Branschtillhörighet, kapitalstorlek i utgångsläget samt

ägarförhållanden står var för sig i ett visst beroende

förhållande till företagens profiltillhörighet. Låt vara

att speciellt de två senare bakgrundsvariablerna sinsemel

lan samvarierar.

2. Finansiell självständighet samt exportandel samvarierar

inte med företagens profiltillhörighet.

Beträffande företagens fördelning på de under punkt l an

givna bakgrundsvariablerna kunde vi också se att vissa skillnader

existerade mellan profilerna. Ett sätt att komplettera den ovan
lämnade bilden är att enbart se till de företag som beträffande

basvariablerna på visst sätt ligger närmast företagsgruppens cent

rum G Om vi exempelvis utnyttjar de sex företag vilka har minsta

avstånd gentemot profilens centrum l för att finna företagsgruppens

"typiska", dvs mest frekventa bakgrundskaraktäristika, gäller egen

skaperna enligt Tabell 11 :8. 2

l
Om för visst företag, i, tillhörig- viss företagsgrupp, s, standard-
värdet avseende basvariabel m är z. har avståndet till profilens
centrum över de sex basvariablernala~finieratssom kvadratroten ur

- 2 - 2 ( - 2 -(z. l - z l) + (z. 2 - z 2) + ... + z. 6 - z 6) där z. är det
lS s lS S lS s lm

aritmetiska medelvärdet i standardiserad form för företagsgruppen
avseende basvariabel m.

2
Det "typiska" har framtagi ts genom att betrakta var och en av bak-
grundsvariablerna isolerat. Tabellen kan exempelvis för profil A
ej utan vidare tolkas så att det "typiska" företaget är ett börs
registrerat verkstad~företag tillhörigt den största storleksklassen.
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Tabell 11:8. "Typiska" bakgrundskaraktäristika för företagskatego
rierna.

"""Bakgrunds
"~ariabel

'-,
-"',,",

Kategori

"Typiskt"
ägarför
hållande

"Typisk"
branschtill
härighet

"Typisk"
kapitalstorlek i
utgångsläget (mkr)

A

B

C

D

E

Totalt

Börsregistrerat Verkstad 320 - 640

Fåmansägt Verkstad 20 - 40

Fåmansägt Massa och papper < 20-

Dotterbolag Verkstad 20 - 40

Fåmansägt Massa och papper ~ 20

Fåmansägt Verkstad ~ 40

Vi diskuterade också kortfattat hur basvariablerna skilt sig
mellan företag när indelningsgrupperna bransch, ägarförhållanden och
kapitalstorlek utnyttjas för en gruppering av företagen. Beträffande
branschgrupperingen konstaterades för TI och RT, liksom för RS och
6RT, att skillnaderna mellan branscher regelmässigt varit små. (S/E)o
talen och därmed i viss mån E' var de mest särskiljande variablerna.

Företagets storlek samvarierade negativt med var och en av

variablerna T', El, (S/E)o och RT. Vid ökande kapitalstorlek upp
visade dessa variabler en sjunkande tendens. Variablernas sprid
ning var som störst i de mindre storleksklasserna. Också åtskill
naden mellan börsregistrerade och fåmansägda företag gav upphov
till en motsvarande karaktäristik. För de förra har nämnda variab
ler och även RS haft såväl en nivå som spridning understigande dem

för fåmansföretagen.
Analysen i föreliggande kapitel har således visat att bas

variablerna skilt sig mellan företag även när traditionella indel
ningsgrunder som branschtillhörighet, storlek och ägarförhållanden
används för en gruppering av företagen. Det har emellertid också
framkommit att med undantag för (S/E)o har skillnaderna mellan dy-

lika företagsgrupper inte varit lika markerade som de för profilerna.'
Vi tolkar detta som ett indicium på att företagens branschtillhörighet,
s to r l ek e11 er ägar fö rhå 11 anden i nte a11 t i d är en "nat ur1ig II i ndel ni ng s-

l Också variablernas spridning inom respektive grupp är som regel
högre än för profilerna.
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grund vid ett studium av finansiella utvecklingsförloppol At

minstone inte när syftet är att identifiera företagsgrupper, som

i sin finansiella egenskapsuppsättning är olika andra grupper.

Därmed inte sagt att profilerna alltid är att föredra. Exempelvis

är en indelning efter ägarförhållanden överlägsen profilerna vid en

fördjupad analys av företagens utdelnings- och nyemissionsbeteende.

Detta mot bakgrund av de skillnader i beteende som kan förväntas

mellan börsregistrerade och fåmansägda företag. 2

l Jämför Remmers et al. (1974) som drar slutsatsen att "o .. two
determinants commonly believed to influence corporate financial
structures, namely industry and size, probably do not warrant
the credence they receive" (s 32). Denna slutsats drar man med
avseende på skuldernas andel av totalkapitalet. Detta efter att
på företagssampel från Frankrike, Japan, Nederländerna, Norge
och USA ha testat dels nollhypotesen att skillnaden mellan bransch
ers medelvärden är noll, dels nollhypotesen att skillnaden mellan
storleksgruppers medelvärden är nollo

2 Av dessa skäl inkluderades ej heller U/E och N/E vid profilska
pandet.
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KAPITEL 12 TillVÄXTEN, TlllGANGSSTRUKTUREN
OCH SKUlDSÄTTNINGSGRADEN

12.1 INLEDNING

Syftet med kapitlen 12-14 är som omnämnts i avsnitt 10.8 att för

djupa och utvidga den beskrivning av företagens finansiella utveck
ling som hittills lämnats. En fördjupning erhålls genom att även
de av grundschemats variabler som ej är basvariabler introduceras
i analysen. Dessutom sker en utvidgning och därmed fördjupning
genom att beskrivningen även går utanför grundschemats ram. I Ka
pitel 4 skisserades hur ett antal underliggande definitionsmässiga
samband kunde konstrueras. Kapitlen 12-14 avser att ge en samman
fattande bild av dessa ehuru dekomponeringen på olika tillgångs
och skuldslag, olika räntabilitetsbidrag etc styrs av de aspekter
vi önskar studera. Kapitlen skall ses som en sammanhängande enhet.
De är inte skarpt avgränsade utan mer en följd av framställnings
tekniska skäl. Här i Kapitel 12 ställs grundschemats samband (l),
(2), (3) och (4) samt nedbrytningen av T' på olika tillgångsslag
i förgrunden. l I Kapitel 13 är det framförallt samband (2) och
främmande finansieringskällors relativa betydelse som studeras.
I Kapitel 14 ägnas intresset åt samband (5) och nämnda sambands
dekomponering på underliggande räntabilitets- och räntabilitetsbi-

2dragssamband.
Beskrivningen av tillgångs- och kapitalstrukturens utveck

ling i Kapitel 12 och 13 kommer i stor utsträckning att baseras på

l Beträffande sambanden och deras numrering, jämför Figur 4:2 i
Kapitel 4.

2 Jämför Figurerna 4:2 och 4:3 i Kapitel 4.
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olika til1gångs- och skuldslags procentuella andelar av totalkapi
talet. Därvid kommer tre observationer att utnyttjas: den avseen

de periodens början (o), den avseende den genomsnittliga nivån un
der perioden (m), dvs nivåvärdet, och den avseende periodens slut
(s).l Mått både från beskrivningsschemats en- och flerperiodsver
sion kommer således att användas. Därmed följer ett behov av att
förenkla språkbruket. Exempel: Om tillgångarn~ T, tudelas i till
gångskategorierna T, och T2 och om tillgångsstrukturen uppvisat en

sådan utveckling att (T,/T)o > (Tl/T)m > (Tl/T)s önskar vi karaktä
risera detta som att Tl/T varit i avtagande under perioden. För
att inte tynga den löpande framställningen kommer symbolen Tl/T ej
enbart att reserveras för nivåvärdet. Samma symbol, dvs T,/T utan
tidsindex kan beroende på i vilket sammanhang den utnyttjas även
avse de årsvisa observationerna.

Noteras skall att periodens start- och sluttidpunkt, dvs
utgången av 1965 respektive 1972, hänför sig till samma nivåmässiga
fas i konjunkturutvecklingen. Jämför Figur 4:4 i Kapitel 4. Dock
gäller att 1965 är att betrakta som ett högkonjunkturår medan mot
satsen gäller för 1972. Detta gör att tidpunkterna inte är helt
jämförbara. A andra sidan har vi för samtliga andelsmått studerat
huruvida de årsvisa värdena uppvisat något speciellt mönster över
konjunkturcykeln. Så har inte varit fallet. De årsvisa måtten
fångar tillsammans med nivåvärdena en utveckling vilken inte är
konjunkturbetingad. Vid utnyttjandet av start-, nivå- och ändvär
den kan vi dock inte explicit beakta de skillnader i inflationsef
fekter som kan ha förelegat och som på olika sätt kan ha påverkat
våra mått. Inflationstakten, mätt genom konsumentprisindex (net
toprisindex), uppgick 1972 till 6,5 procent, dvs efter 1970 det
undersökningsår för vilket inflationstakten var som mest upptrappad.
Speciellt slutvärdena kan därför i högre grad än start- och nivå

värdena förmodas vara inflationspåverkade. En viss ökning i in
flationstakten rådde mot undersökningsperiodens slut. För peri-

l Periodens början (o) och slut (s) avser årsobservationerna enligt
utgående balans 1965 respektive 1972. Nivåvärdet är ett konjunk
turvägt genomsnitt av de åtta årsobservationer som undersöknings
perioden omfattar. Jämför Kapitel 4. Vi kan således föreställa
OS8 att nivåvärdet är förlagt till mitten av 1969.
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oden 1966-1969 uppgick d~n i genomsnitt till 3,1 procent, att jäm

föras med 4,8 procent för perioden 1969-1972. 1

Kapitel 12 disponeras enligt följande. I avsnitt 12.2
granskas huruvida kartlagda skillnader i TI motsvarats av liknande
skillnader i omsättningstillväxt,O'. I avsnitt 12.3 diskuteras
tillgångstillväxtens fördelning på tillgångsslag och åtföljande

förändringar i tillgångsstrukturen. Betonas skall att valet av
mått för dekomponering av tillgångsstrukturen motiveras av de kopp
lingar till 01 och till finansieringssidan som vi önskar göra.
Det är således ej fråga om att lämna en uttömmande bild av till
gångsstrukturen och dess förändringar. Därvid borde måhända andra
och effektivare mått användas. 2 Inför de från finansieringssynpunkt

motiverade anknytningarna till tillgångssidan syftar dock avsnit
tet till att lämna en samlad bild av de aspekter som då kan vara av
intresse. I avsnitt 12.4 studeras TI

, SI och El samt åtföljande

förändringar i skuldsättningsgraden. I avsnitt 12.5 beskrivs hur
El varit sammansatt och hur relationen mellan R~ och RE påverkats
av periodens skattebelastning. Avslutningsvis sammanfattas kapitlet
i avsnitt 12.6.

12.2 OMSÄTTNINGS- OCH KAPITALTILLVÄXT

Vid empirisk analys brukar t ex företagets omsättning och totalkapi
tal ses som två alternativa mått på företagets storlek. Med hänsyn
till användningssituationen väljs i regel det mått som bäst ansluter
till analysens syften. Samtidigt konstateras emellertid ofta att
måttvaletär av underordnad betydelse då det som regel råder en hög
samvariation mellan olika storleksmått. 3 Tanken med föreliggande

l Beträffande angivna inflationstal, se Konjunkturläget 1972 och 1973.
2

Utgångspunkten för framtagning av profilerna rår ej glömmas bort.
Vårt syfte var inte att isolera grupper som skilde sig åt i till
gångstillväxtens sammansättning eller tillgångsstrukturens utveck
ling. Profilerna skapades via variabler på kapitalanskaffnings
sidan, ej via variabler på kapitalanvändningssidan.

3 Jämför med Bates (1965) som för ett sampel av 72 företag från de
500 största företagen i USA fann att r 2 mellan logaritmen för om
sättning och logaritmen för totalt kapital uppgick till 0,81.
Även vid undersökningar på svenskt material har de parvisa korrela
tionskoefficienterna mellan alternativa storleksmått befunnits vara
aven liknande storleksordniIlg. Se Byström, Johannisson & Lindström
(1971).
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avsnitt är snarast den motsatta. Vi önskar studera i vilken ut

sträckning som profilernas skillnader i TI inte korresponderar mot
liknande skillnader i DI. Som nämnts i Kapitel 2 är det en del av
vår föreställningsram att - i en tillväxt- och konkurrensekonomi
som den svenska - företagstillväxt utgör ett villkor för företagets
fortlevnad. l 01 och T' avser olika dimensioner av tillväxten.
Medan T' närmast visar tillväxten hos produktionsfaktorn kapital,
är O' snarast ett mått speglande effekterna av både arbete och ka
pital. Vår beskrivning kan dock inte avgöra om observerad TI i
sin helhet varit nödvändig för att generera observerad 01. Inte
heller är det möjligt att avgöra om en högre O' skulle varit för
enlig med en given T'. Även om beskrivningen vilar på föreställ
ningen att viss TI är nödvändig för att åstadkomma viss O' kan vi
ej avgöra huruvi da företagets TI vari t "erforderl i g" för att ås tad
komma den 01 som observerats för företaget. Företag vilka i större
utsträckning än andra ersätter arbete med kapital"erfordrar" rim
ligen en högre TI för viss 01. Vidare torde företag som mer ensi
digt ägnat sig åt expansionsinvesteringar inte ha "erfordrat" en
lika hög T' för viss O'. Vid en analys av vilken O· som löpt paral

lellt med TI
, är det således ej vår avsikt att göra en effektivi

tetsjämförelse mellan företagen.
I vårt datamaterial finns ett starkt positivt samband mellan

O' och TI
• Nollordningskorrelationen uppgår till 0,59. 2 Bakom

denna samvariation döljer sig bl a en naturlig automatik. Vid oför
ändrade kredittider ger en ökad omsättning automatiskt via ökade
handelskrediter, ökad lagerhållning etc också ett ökat totalkapitalo
I Figur 12:1 och Tabell 12:1 redovisas vilka förhållanden mellan
O' och T I som existerat för profilerna och totalen.

Som framgår av Figur 12:1 och Tabell 12:1 kännetecknas som
väntat profilerna med högre TI i allmänhet också aven högre 01.

Mer förvånande är kanske den omständigheten att standardvärdena
(aritmetiska medelvärdena) för O' ligger inom ett snävare intervall

l Gäller inte minst då, liksom här är fallet, tillväxten mäts i
nominella ter.mer o

2 Jämfört med Bates (1965) förefaller det således sannolikt att sam
variationen mellan alternativa mått på storleksförändring inte är
lika uttalad som den mellan alternativa mått på storlek.
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Figur 12;1. O' och T'. Standardvärden för profilerna.

Tabell 12:1. Profilernas O' ,T' och O' IT'. Medianer för totalen och
profilerna. l

:s:Varlabel

O'

Tt

O' /T'

Totalt

9,0

8,6

0,97

A

8,2

6,7

1,16

B

6,7

4,9

1,02

c

10,7

11,9

0,87

D

15,9

20,6

0,80

E

5,4

12,6

0,62

än motsvarande värden för T'. Relationen D'/T' har varit högre för
lågtillväxtföretagen än för högtillväxtföretagen. Högtillväxtpro
filerna har för att finansiera en viss omsättningsökning utnyttjat
mer kapital än lågtillväxtprofilerna. 2 En reservation skall här

l Genomgående gäller, här och framöver, att samtliga centralmått di-
rektberäknats. O'/T' i Tabell 12:1 svarar således ej mot medianen
f5r O' dividerat med medianen för T' utan mot medianen för varia
beln O' /T' .

2
I avsnitt 14.7 visas att den genomsnittliga nivån på omsättningen
per tillgångskrona varit högre för högtillväxtprofilerna än för låg
tillväxtprofilerna. Beträffande denna relation förefaller det så
ledes som om skillnaden mellan hög- och lågtillväxtprofilerna av
tagit under perioden.
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göras vad gäller det tidsperspektiv som studeras. Effekterna av

en hög kapitaltillväxt kan först i ett senare skede ge sig till
känna med avseende på omsättningsutvecklingen. Vidare gäller be
träffande nollordningskorrelationen mellan Tl och Ol/TI att endast
ett försumbart negativt samband kan noteras. Variablernas samvaria
tion ger således ej stöd för det mönster vilket observerats för
profilerna.

12.3 TILLVÄXT OCH TILLGANGSSTRUKTUR

12 . 3. 1 Inde l ni ng ~gru nde r

Den allmänna fråga vi i samband ~ed den i detta avsnitt vidtagna

översikten kan ställa är huruvida företagskategorierna uppvisat

uppenbara skillnader beträffande tillväxtens fördelning p~ til1
gångsslag och därmed på tillgångsstrukturens utveckling. Det är

i huvudsak tre dimensioner av tillväxtens fördelning på tillgångs

kategorier som vi skall uppmärksamma, nämligen totaltil1gångarnas,
T,fördelning' på:

l. Omsättningstillgångar,OT ,och anläggningstillgångar,AT. 2

2. Finansiella tillgångar,FT,och realtillgångar~RA.3

3. Driftsnödvändiga tillgångar,DT,och driftsfrämmande till

gångar:tDF. 4

l För det enskilda företaget och beskrivningsschemats enperiodsver-
sion gäller att tillgångskategorierna uppgår till de totala till
gångarna, dvs T. = Tl · + T2 .. Det är således tillgångsstruktur-
samband av kara~tärenJ J

Tj Tij · (Tl/T) j-l + T2j . (T2 /T) j-l

som står i förgrunden. Dock att beträffande tillväxttalen enbart
flerperiodsversionens motsvarigheter studeras.

2 Spärrkonto i Riksbanken och samtliga aktier och andelar har hän-
förts till AT. För den exakta operationaliseringen av OT respek
tive AT hänvisas till Appendix 2, avsnitt 2.4.

3 FT utgörs här av skillnaden mellan T och RA och omfattar därmed
monetära tillgångar i bred bemärkelse. Till RA har hänförts varu
lager, maskiner och inventarier, fastigheter samt pågående nyan
läggningar. Jämför Appendix 2, avsnitt 2.4.

4
DF omfattar spärrkonto i Riksbanken, aktier och andelar samt lång-
fristiga fordringar hos koncernföretag. Jämför Appendix 2, av
snitt 2.4.
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Som nämnts motiveras ett studium av tillgångsstrukturens

förändringar av vår önskan att stundtals jämföra dessa med föränd
ringarna i företagens finansieringssituation. Exempel: Kan en
ökad andelOT av T förväntas ha medfört förskjutningar mot en ökad
andel kortfristig finansiering? Kan en ökad skuldsättningsgrad ha
underlättats av att andelen AT (andelen belåningsbara tillgångar)
av T ökat? Kan den eventuella ökning i finansiell risk, som en
ökad S/E implicerar, ha löpt parallellt med en högre andel FT av
T? Kan RA och dess utveckling ha påverkat möjligheterna (tillgång
en till av- och nedskrivningsunderlag) till bildandet av skattekre
diter? Indelningsgrunden (3) föranleds av att vi till DT enbart
hänför de tillgångar som torde erfordras för driften av den egent
liga industrirörelsen. I Kapitel 14 vid beskrivning av företagens
RT och dess dekornponering på vinstprocent, kapitalets omsättnings
hastighet etc utnyttjas motsvarande indelningsgrund~ dvs före de
komponeringen avskiljes avkastningen på OF.

Inledningsvis har i Figur 12:2 profilernas standardvärden
för TI

, OT', FT I och DT' sammanställts.' Som framgår har relatio
nen mellan TI och tillväxttakten för olika tillgångskategorier varit
likartad för totalen och för olika profiler. Skillnaderna mellan
profiler har ej varit påfallandeo

l Alternativt kunde AT', RA' och DF' inlagts i figuren. Detta ger
emellertid en likartad bild varför vi avstått härifrån.
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Figur 12:2. Tt, aT', FT' och DT'. Standardvärden för profilerna.

12.3.2 Omsättnings- och anläggningstillgångar

I Tabell 12:2 har centralmått för omsättnings- och anläggningstill
gångars utveckling sammanställts. Som jämförelse redovisas även

värdena på Tt o

Såväl för totalen som för olika profiler har aT' och därmed
AT' i hög grad sammanfallit med respektive företagsgrupps värde på
T'. Profilskillnaderna med avseende på OTIT har genomgående varit
små. Frånsett profil E har dessa inte i något fall överstigit fem
procentenheter. l Även om varje grupps slutvärde - profil D undan
tagen - varit högre än dess nivåvärde har OTIT överlag haft en svagt
sjunkande tendens. Eftersom för respektive företagsgrupp aT' nästan
varit identisk med T' har emellertid endast små skiftningar i till-

l (aT/T) för profil E är något av ett extremvärde. Aret därpå
uppgic~ andelen till 63 procentenheter.
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Tabell 12:2. Medianer för T', OT' och AT' . Aritmetiska medelvärden
för andelarna (OT/T) (periodens början), (OT/T)m (ni-
våvärdet~ och (2T~T)~ (periodens slut). Avser totalen
och proflIerna.

~i Totalt A B C D E

Varlabel ~

T' 8,6 6,7 4,9 11,9 20,6 12,6

OT' 9,0 6,5 5, 7. 12,2 20,8 11,9

AT' 8,8 5,8 5,1 12,8 20,0 14,1

(OT/T)o 59 57 62 62 57 67

(OT/T)m 57 55 60 59 55 61

(OT/T)s 58 56 61 60 55 63

gångsstrukturen ägt rum. 3 Noteras kan att OT ' åtminstone vad hög

tillväxtprofilerna beträffar legat närmare T' än OJ. För totalen

har relationen OT/T sjunkit från 59 till 58 procentenheter, dvs
ingen nämnvärd minskning. Kjellman & Nord1ing (1972, s 3) har
visat att för aggregatet av industriföretag med mer än 50 anställda
har den på OT belöpande andelen av företagens kapitalanvändning
(avser visserligen flödet, ej stocken) ökat från 33 procent vid

1950-talets början till 49 procent vid 70-talets slut. Inte minst
mot denna bakgrund kan våra observationer ej tas till intäkt för
att industriföretagens relation OT/T långsiktigt är i avtagande.

l Givet att tillväxttalen uttrycks i procent förutsätter den defi-
nitionsmässiga formuleringen av tillväxtsambanden enligt beskriv
ningsschemats enperiodsversion att dylika andelsmått uttrycks som
decimaltal. För att göra framställningen mer åskådlig kommer vi
dock i detta kapitel, liksom i Kapitel 13 och 14, regelmässigt
att uttrycka dylika andelsmått som procenttal.

2
I tabellen har ej andelen AT av T inkluderats. Denna uppgår re-
gelmässigt till 100 minus den på OT belöpande andelen.

3
För det enskilda företaget och året gäller alltid att om OT! > T!

J J
måste AT~ < T! samtidigt som relationen (OT/AT). > (OT/AT). l.

J J J J-
Som framgår av Tabell 12:2 gäller detta ej alltid när flerperiods
versionen i kombination med centralrnått utnyttjas. Jämför den
förda diskussionen i Kapitel 10, avsnitt 10.8.3. Tabellens "in
konsistenser" illustrerar behovet av att flera mått utnyttjas.
I detta fall såväl tillväxt- som andeismått.
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12.3.3 Finansiella tillgångar och realtillgångar

I Tabell 12:3 har utvecklingen för finansiella tillgångar, FT,och

realtillgånga~ R~ sammanfattats. Eftersom FT inkluderar vissa
tillgångar vilka inte är strikt monetära redovisas även värden för
likvida tillgångar, LI', för aktier och andelar i dotterbolag, AD,

för kort- och långfristiga fordringar hos koncernföretag, KC,och
för resterande finansiella tillgångar, FR2.

Inte minst kan bilden av utvecklingen för FT behöva nyan
seras med hänsyn till att vissa företag genomfört apportemissioner
vilket bör ha gett utslag på tillgångsposten aktier och andelar. 3

Bl a av detta skäl kan även övriga koncernbetingade balansräknings
poster förväntas ha ökat. I tabellen har vidare RA uppdelats i

dess komponenter varulage~V~och materiella anläggningstillgånga~

MA.

Tabell 12:3A. O' T', FT', RA', VL' och MA'. Medianer för totalen,
och profilerna.

~
Totalt A B C D E

Varlabel

O' 9,0 8,2 6,7 10,7 15,9 5,4

T' 8,6 6,7 4,9 11,9 20,6 12,6

FT' 11,5 8,9 9,0 14,8 24,0 20,0

RA' 6,8 5,1 4,3 10,7 19,1 9,2

VL' 7,1 5,4 4,1 11,2 17,2 6,1

MA' 6,4 3,8 2,4 8,6 17,8 12,8

l L1 utgörs av kassa- och banktillgodohavanden samt obligationer,
förlagsbevis, skattkammar- och förlagsväxlar.

2 FR omfattar balansräkningsposterna kundfordringar (exklusive
fordringar hos koncernföretag), förskott till leverantörer, övriga
omsättningstillgångar, fordringar hos styrelseledamöter m m, imma
teriella anläggningstillgångar och övriga anläggningstillgångar.
Jämför Appendix 2, avsnitt 2.4. Kortfristiga fordringar exklusi
ve koncernfordringar är således den dominerande posten inom FR.

3 Genom Ryden (1971) vet vi att fusionsintensiteten inom svensk
industri avsevärt tilltog under 1960-talets senare hälft. Någon
källa antydande hur stor andel därav som belöpt på apportemissio
ner har emellertid ej påträffats.
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Tabell l2;3B. _Andelarna LI/T, AD/T, KC/T, FR/T, FT/T, VL/T, MA/T
och RA/T vid periodens början (o), för periodens
nivå (m) och vid periodens slut (s). Aritmetiska
medelvärden för totalen och profilerna.

~tegori
Totalt A B C D E

Variabel (o) (m) (s) (o) (m) (s) (o) (m) (s) (o) (m) (s) (o)(m) (s) (o) (m) (s)

LI/T 6 6 6 7 6 7 4 3 4 7 8 9 44 4 4 8 9 Il

AD/T 3 4 5 4 4 5 3 4 4 3 5 6 3 4 6 2 3 4

Ke/T 4 6 8 4 6 7 5 6 8 5 6 8 5 5 6 3 6 10

FR/T 24 24 24 22 23 23 25 27 30 25 24 24 25 26 26 27 28 29

FT/T 38 40 44 37 39 42 37 40 46 41 43 48 37 39 42 41 46 55

VL/T 29 27 26 29 27 27 32 29 26 30 27 26 26 24 23 28 23 19

MA/T 32 33 30 33 34 32 31 31 28 30 30 26 36 36 35 30 31 26

RA/T 62 60 56 63 61 58 63 60 54 59 57 52 62 61 58 59 54 45

FT' har betydligt överstigit T I
• Detta gäller för totalen

liksom för samtliga profiler. Som följd härav har andelen FT/T upp

visat en markant ökning under perioden. Från 38 till 44 procenten

heter för totalen. (FT/T)o var för A-, B- och D-profilerna 37 pro
centenheter och för C- och E-profilerna 41 procentenheter. Bort

sett från profil E där FT/T ökat med 14 procentenheter har ökningen
för övriga profiler varit mellan fem och nio procentenheter. Dessa

observationer kan jämföras med Industriens Utredningsinstitut

(1976, s 297). För perioden 1965-1973 och avseende industrin a99

regerad har man där visat att det finansiella kapitalets öknings

takt betydligt överstigit den för rea1tillgängarna. l

Beträffande uppdelningen av FT/T i underliggande komponen

ter märks med avseende på LIfT att denna för totalen och för pro

filerna A, B och D varit av oförändrad storleksordning under peri

oden. För högtillväxt/högräntabilitetsprofilerna C och E har dock

de likvida tillgångarnas andel ökat med ett par procentenheter.

l ~1ätmetodiken överensstämmer dock ej med vår. Bl a har leveran
t6rskredirerna avdragits vid definitionen av det man kallar finan
siellt kapital.
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Av Tabell 12:38 framgår att det är de koncernbetingade tillgångarna

i form av aktier och fordringar som varit det huvudsakliga och ofta

enda upphovet till ökningen i FT/T. För totalen kan hela ökningen

hänföras till summan av AD och KG. Så när som på någon procenten
het kan motsvarande sägas gälla för profilerna A och D. Den för
profil C noterade ökningen i FTfT har likaså, till den del den inte
motsvarats aven ökning i LIfT, haft sitt upphov i AD/T och KG/T.
Av E-profilens mycket kraftiga uppgång i FT/T har hälften varit att
tillskriva KG/T. Profil B är den enda företagsgrupp för vilken
inte en oväsentlig del av de finansiella tillgångarnas ökande andel
föranletts av de resterande finansiella tillgångarna,FR. Mätt i

antal procentenheter har här ökningen FR/T varit likvärdig med

den för summan av AD/T och KC/T.

Vi vill betona att den ökning i FT/T som ovan registrerats
inte utan vidare får tolkas som att tillgångsstrukturens likvidi

tetsgrad ökat och att den därmed blivit mindre riskfylld. Inga

säkra slutsatser om riskens riktning kan dras. Uppenbart är dock
att den relativa betydelsen av aktieinnehav i och fordringar mot
koncernföretag varit kraftigt ökande under perioden. En ökad ut
låning för att finansiera utländska dotterbolag, en ökad exportan
del gentemot utlandet och längre kredittider är exempel på förkla

ringsfaktorer till koncernfordringarnas ökande betydelse. l Vårt
material tillåter ej en djupare analys av huruvida koncernfordring
arnas ökning i första hand varit förknippad med koncernleveranser
eller en finansiellt betingad utlåning. Ännu en förklaringsfaktor
till den avlästa bilden av de finansiella tillgångarnas allt större

relativa vikt kan vara den mot periodens slut något upptrappade in

flationstakten. Av Tabell l2:3B framgår att genomgående tycks ök
ningarna i FT/T ha varit som störst under periodens senare hälft.
Detta kan till en del vara en naturlig följd av det ökande rörelse
kapitalbehov som gör sig gällande vid en ökad inflationstakt. 2

l
Jämför Wohlin (1973b, s 29) som utifrån aggregerade data drar
slutsatsen att det är utlandsfordringarna i kombination med aktie
innehav i utländska dotterbolag som vuxit snabbast bland de finan
siella tillgångarna. Se också sou 1974:12 (s 103).

2 Med vår mätmetodik följer då att förändringen i FT/T överskattas
därför att T i än högre grad ej inkluderar orealiserad värdesteg
ring på de materiella tillgångarna.
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Att FT I överstigit T' har sin motsvarighet i att realtill

gångarnas til1växttakt~RAI~genomgående understigit T'~ Som följd

härav har RAIT haft en i förhållande till FT/T motsatt utveckling.

Av Tabell 12:38 framgår att andelarna fallande på varulager, VL/T,

och materiella anläggningstillgångar, MA/T,minskat med mellan tre

och sex' respektive mellan en och fyra procentenheter. Medan

minskningen i VL/T uppenbarligen varit en under perioden kontinu
erligt företeelse har minskningen i MA/T varit koncentrerad till

periodens senare hälft. 2 Löwenthal (1966, s 53) konstaterade att

på lång sikt (en 8-årsperiod) var utvecklingstrenderna för inves

teringar i omsättningstillgångar och investeringar i materiella
anläggningstillgångar likartad. I vårt fall visar emellertid en

jämförelse mellan Tabell 12:2 och 12:3A att MAI regelmässigt under

stigit OT 1 med ett par, tre procentenheter. 3 En jämförelse mellan
profilernas MAI och 01 antyder att~ medan lågtillväxtprofilerna A

och B haft en MAI som ganska avsevärt understigit O', har det om

vända gällt för högtillväxtprofilerna D och E. Också för profil
C har MAI legat lägre än 01. Emellertid har här den relativa skill

naden mellan måtten varit långt mindre än för lågtil1växtprofilerna.

12.3.4 Driftsnödvändiga och driftsfrämmande tillgångar

I Tabell 12:4 visas hur de driftsnödvändiga til1gångarna~ DT, och de
driftsfrämmande tillgångarna, OF, utvecklats för de olika företags
grupperna~ OF omfattar spärrkonto i Riksbanken~ aktier och andelar
samt långfristiga koncernfordringar.

OT I har överlag något understigit T I
• Konsekvensen härav

är att OTIT minskat under perioden. För totalen har OTIT minskat
från 92 till 90 procentenheter. Profilskillnaderna beträffande

(OT/T)o har varit mindre än de rörande (OT/T)o. En liten skillnad
mellan lågtillväxt- och högtillväxtprofiler kan spåras i det av

seendet att minskningen i OTIT varit något mindre markerad för A-

l Gäller ej profil E vars minskning i VL/T uppgått till nära tio
procentenheter.

2 Jämf6r vad ovan sades om inflationsautomatiken beträffande FT/T.

3 Löwenthal såg dock på f16det av investeringarna vilket bl a inne
bar att omsättningstillgångarnas 6kning jämf6rdes med bruttoinves
teringarna i materiella anläggningstillgångar.



267

Tabell 12:4. Medianer för T', DT' och DF'. Aritmetiska medelvär
den för andelarna (DT!T) , (DT/T) och (DT/T) .
Avser tota1en och profi1grna. 1 m s

~ Totalt A B C D E
Varlabel

Tt 8,6 6,7 4,9 11,9 20,6 12,6

DT' 8,1 6,2 4,8 11,0 19,9 12,8

DF t 11,5 7,6 6,1 21,9 24,0 11,2

(DT/T)o 92 91 94 93 94 97

(DT/T)m 91 91 93 91 93 95

(DT/T) 90 90 92 88 91 90
s

och B-profilerna (en respektive två procentenheter) än för
och E-profilerna (fem, tre respektive sju procentenheter)2.
liga företagsgrupper har således haft en ökande DF/T vilket
kunde förväntas mot bakgrund av iakttagelserna i föregående

snitt.

C-, 0

Samt
också

av-

12.4 TILLVÄXTEN OCH DESS KONSEKVENSER FöR SKULDSÄTTNINGSGRADEN

12.4.1 Tillväxten och förändringar i skuldsättningsgraden

I Figur 12:3 redovisas i form av standardvärden hur profilernas S/E

utvecklats till följd av TI , SI och El. I Tabell 12:5 anges för

motsvarande variabler medianvärdena för respektive företagsgrupp.
För S/E redovisas också de aritmetiska medelvärdena eftersom för
delningarna här är mycket sneda.

Som kan förmodas utifrån Figur 12:3 och Tabell 12:5 har

det förelegat en positiv samvariation mellan tillväxtvariablerna.
Profiler med högre T' har också haft högre SI och EJ än profiler

l I tabellen har ej andelen DF av T inkluderats. Denna uppgår
regelmässigt till 100 minus den på DT belöpande andelen.

2
Den kraftiga minskningen för profil E kan synas oförenlig med att
medianen för DF' understigit medianen för DT'. Variabelf6rdel
ningarna är i detta fall något svårtolkade. Exempelvis har arit
metiska medelvärdet för DF' uppgått till 20,8.
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Figur 12:3 TT, S', E', (S/E) , (S/E)m och (S/E)s. Standardvärden för
profilerna. o
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Tabell 12:5. Medianer för T', S' och E'. Medianer och aritmetiska
medelvärden (inom parentes) för (S/E) , (S/E) och
(S/E) . Avser totalen och profilerna~ ro

s

Kategori

Totalt A B C D E
Variabel

T' 8,6 6,7 4,9 11,9 20,6 12,6

S' 10,1 8,6 6,7 11,3 21,6 10,6

E' 5,7 2,9 0,3 12,5 17,0 18,7

(S/E)o 1,88 1,27 3,05 1,89 3,36 lCJ,39

(2,56) (1,55) (3,19) (2,36) (3,65) (11,79)

(S/E) 2,09 1,59 3,44 1,75 3,6~ 7,34m
(2,93) (1,90) (4,60) (2,14) (4,08) (8,28)

(S/E)s 2,16 1,78 3,83 1,63 3,28 Lt ,98

(3,40) (2,28) (5,76) (2,06) (4,77) (7,71)

med lägre T I
• Av profilvärdena att döma har samvariationen mellan

T I och st varit starkare än den mellan T I och El. En positiv sam

variation mellan variablerna är inte förvånande. Om under studerad

tidsperiod varje företag haft en oförändrad S/E skulle TI och S'

varit identiska, dvs en fullständig samvariation skulle ha rått.

I allmänhet kan avvikelserna från läget med oförändrad S/E ej ha

varit så stora att variablerna skulle stå i ett negativt förhållande

till varandra.'

Om vi för de olika företagsgrupperna ser till skillnader

mellan S' och EJ har för totalen gällt att denna uppgått till drygt

fyra procentenheter. Den har varit cirka 6,5 procentenheter för

profil B och drygt 5,5 procentenheter för profil A. Som följd här

av har relativökningen i S/E varit mer markerad för lågräntabilitets/

1 De parvisa no1lordningskorrelationerna mellan T' och SI, mellan
T' och E' samt mellan S' och E' har uppgått till 0,90, 0,68
respekti ve 0,39.
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lågtillväxtprofilerna än för övriga företagsgrupper. 1 Av Figur

12:3 framgår också att profil A, profilen med lägsta (S/E)o,när
mat sig skuldsättningsgraden för högtillväxtprofilerna. Standard

värdet för (S/E)s 1igger närmare noll än standardvärdet för (S/E)o.
Profil B vars (S/E)o översteg den för totalen har under perioden
(företrädesvis under dess första hälft) fjärmat sig än mer från
totalens S/E. Högtillväxtprofilerna har gått en annan utveckling
till mötes. Profil C har kännetecknats aven i det närmaste ba
lanserad tillväxt i meningen att nivån på El något överstigit ni
vån på SI. Som följd härav har S/E vilken redan i utgångsläget
var den näst lägsta bland profiler visat en svagt sjunkande ten
dens under perioden, så att vid periodens slut är S/E lägre än
för någon annan företagskategori . För profil E har gällt att El
avsevärt överstigit både SI och TI. Följaktligen har dess initi
alt höga S/E avsevärt reducerats under perioden. För profil D är
bilden något mer svårtolkad. Med en SI understigande EJ på mer

än fyra procentenheter vore en stigande S/E att förvänta. Ser vi
till de aritmetiska medelvärdena har också S/E successivt stigit
under perioden. Detta gäller också medianvärden så länge (S/E)o

och (S/E)m betraktas. Betraktas medianvärdena för (S/E)o och
(S/E)s har emellertid profil D haft en sjunkande S/E. För profil
D är med andra ord variabelfördelningarna för S/E sådana att en
entydig tolkning ställer sig svår att göra. Om de aritmetiska
medelvärdena utnyttjas för att beskriva utvecklingen kan dock kons
tateras att relativökningen i S/E understigit den för lågtillväxt
profilerna. Av Figur 12:3 framgår också att profilens standard

värde för (S/E)s understiger standardvärdet för (S/E)o'
En inte sällan framförd hypotes är att skuldsättningsgra

dens höjd kan utgöra en restriktion för tillväxtens omfattning. 2

l Jämför att för det enskilda året och företaget gäller att
~(0/E)~ (%), relativförändringen i skuldsättningsgrad, är lika
med (S. - E!)/(lOO + E~). Detta förutsatt att S~ och E~ uttrycks
i procgnt. JDå är näml~gen J J

~(S/E)J' (%) = 6(S/E) ./(S/E). l = ((S/E). l (lOO+S! )/(lOO+E!) -
J J- J- J J

- (S/E)j_l)/(S/E)j_l = (lOO+Sj )/(lOO+Ej) - l = (Sj-Ej)/(lOO+Ej).
2 Jämför diskussionen i Kapitel l och 2.
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Eftersom företagets finansiella risk bl a är en funktion av höjden
på S/El, grundar sig denna föreställning på tanken att för företag

med låg (S/E) borde såväl företagsledning som kreditgivare kunna
o

acceptera ett mer obalanserat tillväxtförlopp än för företag med
högre (S/E)o. Oviljan gentemot ökningar i S/E borde vara mindre
uttalad vid lägre värden på (S/E)o. Speciellt om de lägre värdena
också är uttryck för en högre grad av outnyttjad lånekapacitet.

Några entydiga ,mönster mellan profilernas (S/E)o och deras
tillväxtförlopp kan emellertiä ej spåras. Vad först TI och (S/E)o
beträffar bekräftar profildata inte eventuella föreställningar om
att företag med låg (S/E)o skulle haft en tendens att växa snabbare
än företag med hög (S/E)o. För lågtillväxtprofilerna gäller såle
des att A-profilen haft den lägsta (S/E)o medan B-profilen intagit
en mellanposition. Profilerna D och E har i förhållande till profil
C haft såväl en högre Tl som (S/E)o. Data för profilerna tyder inte
på att (S/E)o utgjort någon restriktion för tillväxt. Om något för
hållande mellan (S/E)o och Tl överhuvud förelegat tycks det snarare
ha gått åt andra hållet. Nol1ordningskorrelationen mellan (S/E)o
och T l har uppgått ti 11 0,23. Förväntan att (S/E) utgör en res tri k-. - o
tion för tillväxt gäller emellertid endast vid given El, dvs när
enda sätt att åstadkomma en förhöjd Tl är via ökad skuldsättning
och därmed via en ökande S/E. Om företag med hög T' kunnat växa på
ett balanserat sätt, dvs utan större ökningar i S/E, finns ingen an

ledning förmoda att (S/E)o utgjort en restriktion för Tl
• Som fram

gått av Tabell 12:5 är det just detta som i hög grad varit utmärkan
de för högtillväxtprofilerna. Detta understryks också av Tabell 12:6
i vilken den genomsnittliga S/E-förändringen per år och företagska
tegor; anges.

Totalen samt profilerna A och D har haft en ~(S/E) av lik
nande storleksordning. B-profilen har haft den största absoluta
ökningen av S/E, medan C- och E-profilerna haft en minskande S/E.

Beträffande ~(S/E)(%) har genomgående gällt - oavsett valet av

centralmått - att 1ågtillväxtprofilerna haft en högre ökningstakt
än högtillväxtprofilerna. Sammanfattningsvis gäller således att

l Jämför Kapitel 2, avsnitt 2.2.
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Tabell 12:6. 6(S/E) och Ä(S/E)(%). Medianer och aritmetiska medel-
värden (inom parentes) för totalen och profilernae~

:s;: Totalt A B C D E

Varlabel

~(S/E) 0,05 0,06 0,16 -0,02 0,09 -0,71

(0,14) (0,11) (0,40) (-0,04) (0,17) (-0,30)

~(S/E)(%) 3,6 5,3 6,1 -1,2 2,8 -10,1

(4,3) (5,8) (7,1) (-0,7) (4,9) (-6,2)

profilerna med högre T' inte i större utsträckning än profiler med

låg T' växt till priset av ökad S/ED Snarare kännetecknas högtill

växtprofilerna aven mindre obalans i det finansiella utvecklings

förloppet. S/E-ökningarna har för dessa legat på en lägre nivå.

Detta tack vare förmånligare relationer mellan TI och El. Frågan

huruvida (S/E)o' givet El, utgjort en restriktion för T' kan såle

des inte helt belysas genom en beskrivning av profilerna. Då vi

anser frågeställningen vara av central betydelse skall vi emeller

tid med början i Kapitel 16 återkom~a härtill.

1204.2 Förändrirgar i tillgångsstruktur och skuldsättningsgrad

Mot bakgrund av den stigande S/E som totalt ägt rum under perioden

och som generellt sett kan synas indikera en ökad finansiell risk,

kan frågas huruvida det finns andra faktorer som haft en reduceran

de inverkan på företagets risksituation. Frågan om låneräntans och

skuldstrukturens betydelse behandlas i Kapitel 14 och skall inte
här kommenteras.

Det har hävdats att en förklaringsfaktor till den ökande

skuldsättningsgraden skulle vara att belåningsbarheten hos före~

tagens tillgångsportfölj ökat till följd av att ökningstakten hos

l
~(S/E) utgör förändringsmåttet enligt samband (5) i Figur 4:3 i
Kapitel 4. ~(S/E)(%) har beräknats utifrån nivåvärdena på S' och
El, dvs som (S'-E')/(lOO+E I

) och är till skillnLd från ~(S/E) be
räkningstekniskt oberoende av skuldsättningsgraden i utgångsläget.
Därmed ej sagt att ett saklogiskt oberoende skulle föreligga.
Storleken av S' och E' kan bero av den initiala skuldsättningsgra
den. Jämför också med tidigare not i detta avsnitt.
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de finansiella tillgångarna överstigit den för realtillgångarna. 1

Det har vidare sagts att en ökning av andelen lätt realiserbara

tillgångar kan ha en kompenserande inverkan på den riskökning som

följer aven ökad skuldsättning. 2

Ovan konstaterades emellertid att några slutsatser i endera

riktningen, dvs huruvida tillgångsstrukturens likviditetsgrad ökat

eller ej, inte kunde dras. Även om det nu skulle förhålla sig så

att andelen lätt realiserbara tillgångar ökat är det inte alls sä

kert att detta verkar mot en riskminskning. Med vår definition av

finansiell risk 3 där denna beror på skillnaden mellan totalrisken

och rörelserisken måste den grundläggande frågan bli huruvida rö

relserisken~ dvs förväntad RTj i kombination med spridningen i möj

liga utfall på RTj~ändras härav. Denna fråga låter sig inte utan

vidare besvaras. Det enda vi vet är att totalrisken och därmed

dennas fördelning mellan rörelserisk och finansiell risk kan för

ändras.

En fråga vi emellertid kan ställa till vårt datamaterial är

huruvida bilden av företagens S/E-utveckling avsevärt förändras när

vissa tillgångar avdras från skuldernao Det blir då fråga om att

belysa ett statiskt riskbegrepp vilket rymmer andra aspekter än de

nyss nämnda begreppeno 4 Vad vi närmast har i åtanke är en defini

tion av skuldsättningsgraden vilken exkluderar likvida tillgångar. 5

Detta tillgångsslag kännetecknas av högsta likviditetsgrad, dvs ett

minimum av tid och ett maximum av säkerhet vad gäller tillgång

arnas omvandling till kontanter. Om observerade förändringar i

l Jämför Wohlin (1973b, s 24)

2 Jämför Industriens Utredningsinstitut (1976, s 298)

3 Jämför Kapitel 2, avsnitt 2.2
4

De i Kapitel 2 definierade riskbegreppen knyter an till företagets
lönsamhetssituation, dvs frågan om kapitalet kan förräntas så att
finansieringskostnaderna täcks. Implicit finns där en förutsätt
ning att skulderna inte behöver amorteras och/eller ständigt kan
förnyas. Det här belysta riskbegreppet bygger närmast på den mot
satta tankegången, dvs om skulderna omedelbart förfaller till be
talning i vilken mån de täcks av lätt realiserbara tillgångar.

5 Jämför t ex med Gordon (1962, s 80) som vid definition av skuld
sättningsgraden exkluderar likvida medel och kundfordringar från
totala skulder. Hans argument för detta är att en skuldökning
med åtföljande ökning i nämnda tillgångsslag innebär en mindre
risk jämfört med om skuldökningen skulle användas till finansie
ring av materiella tillgångar.
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S/E till stor del korresponderar med en skuldsättning vilken vid
tagits i likviditetsuppbyggande syfte, blir implikationerna ur risk

synpunkt andra jämfört med om så ej varit fallet. I föregående av
snitt noterades emellertid att samtliga företagsgrupper utom pro
filerna C och E kännetecknats aven oförändrad andel likvida till
gångar av de totala. För de senare profilerna noterades en ökning
i denna andel på ett par procentenheter. Mot denna bakgrund kan vi
inte förvänta att enbart ett exkluderande av likvida tillgångar
nämnvärt skulle påverka den i Tabell 12:5 och 12:6 lämnade bilden
över skuldsättningsgradens utveckling. I Tabell 12:7 har vi därför
gått längre än så och även prövat definitioner av skuldsättningsgra
den där successivt allt fler monetära tillgångsslag fråndragits

skulderna. De prövade definitionerna är vid sidan av (S-LI)/E,
dvs att likvida tillgångar fråndragits skulderna, dels (S-LI-KF)/E,
dvs skulderna har också reducerats med kortfristiga fordringar
(kundfordringar och förskott till leverantörer exklusive kortfris
tiga koncernfordringar), och dels (S-LI-KF-KC)/E, dvs utöver till
gångsslagen enligt föregående definition har också samtliga koncern
fordringar fråndragits skulderna.

Tabell 12:7. Jämförelse mellan S/E och de alternativa definitionerna:
S(l)/E = (S-LI)/E
S(2)/E = (S-LI-KF)/E
S(3)/E = (S-LI-KF-KC)/E
Aritmetiska medelvärden vid periodens början (o) och
slut (s). Avser totalen och profilerna.

Kategori

Totalt A B C D E
Va-:: (o) (s) (o) (8 ) (o) (8 ) (o) (8 ) (o) (8 ) (o) (8 )
riabel

S/E 2,56 3,4011,55 2,2813,19
I I I

I I
5, 76 1 2 ,36 2, 06 1 3 ,65 4,771 11 ,79 7,71

S(l)/E 2,36 3,1511,38 2,0613,02
J I I

I I
5,5 2 :2 ,14 1,8°1 3 ,47 4,56110,88 6,67

S(2)/E 1,64 2,20:0,98 1,5012,12
I I I

I I 3,7°1 1 ,45 1,24 1 2 ,40 3,291 7,38 4,61

S(3)/E 1,52 1,89:0,89 1,29 11,96
I I I

3,221 1 ,33 0,99\2,21 2,881 7,08 3,58
I ! ! , I
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Frånsett talens höjd vilka naturligen måste reduceras i och

med att olika tillgångsslag avdragits skulderna har inte någon av

de alternativa definitionerna medfört en annorlunda bild av hur
skuldsättningsgraden utvecklats för respektive företagsgrupp. Där
till gäller att oavsett om periodens början eller slut betraktas
ger varje alternativ definition en rangordning av företagsgrupper
na vi l ken mots va ra r den för S/E. Ut i från Tabe11 12: 7 dra r vi. där
för slutsatsen att även om tillgångsstrukturens likviditetsgrad
måhända ökat har detta omöjligen skett i sådan utsträckning att
det fullt ut "kompenserar" för den ökande S/E vilken i allmänhet

kunnat observeras under perioden. Oavsett hur skuldsättningsgra
den definieras har den totalt sett ökat under perioden. 1

12.5 TILLVÄXTENS FINANSIERING MED EGET KAPITAL

12.501 Egenkapitaltillväxten och dess sammansättning

I Figur 12:4 och Tabell 12:8 redovisas för de olika företagsgrupper
na standardvärden respektive medianer avseende beskrivningsschemats
nivåsamband (3)s El-sambandet.

Figur 12:4 och Tabell 12:8 visar att genomsnittligt för
samtliga företag har El nästan uteslutande varit att tillskriva

R~. Nollordningskorrelationen mellan El och R~ har uppgått till
0,68. Nettoeffekten av U/E, N/E och RF/E har varit negligerbar.
Det senare gäller än mer om aritmetiska medelvärden används för en
beskrivning. U/E och N/E har för totalen då uppgått till 1,7 res
pektive 1,9 procentenheter. Att El varit en direkt funktion av
verksamhetens lönsamhet är en karaktäristik som - profil D delvis
undantagen - också måste anses gälla för profilerna. Skillnader
i El har nästan helt korresponderat med skillnader i RE.

Företagens utdelningsbeteende förefaller således att i
mycket liten utsträckning ha sammanhängt med höjden på R~. Varia
tionsvidden för ~rofilmedianerna har uppgått till cirka 16 procent
enheter för R~ men enbart till cirka två procentenheter för U/E.

l
Det enligt Tabell 12:7 framlagda mönstret påverkas ej, annat än
till talens höjd, om medianvärden i stället för aritmetiska me
delvärden utnyttjas.
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E

D

1,0 D
~

C

0,5

~
B

0,0 4S-- C
'4f--- A
~E

A

-0,5
B

-1,0

Et RX
U/E N/E

E

Figur 12:4. E', R~, U/E och N/E. Standardvärden för profilerna. l

l
RF/E, variabeln avseende rörelsefrämmande ti1lväxt,har inte med-
tagits i figuren då standardvärdena för denna inte differentierat
mellan profiler.
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Et-sambandets variabler. Medianer för tota1en och
profilerna. l

Variabel

EJ R'X: E/E - U/E +,N/E + RF/E "oförklarad
Kategori

E
komponent"

Totalt 5,7 6,7 1,03 - 1,3 + 0,0 + 0,0 +0,1

A 2,9 5,3 1,02 2,2 + 0,0 + 0,0 -0,3

B 0,3 0,9 1,01 - 0,3 + 0,0 + 0,0 -0,3

C 12,5 13,1 1,06 1,7 + 0,0 + 0,0 +0,3

D 17,0 10,6 1,10 0,4 + 2,1 + 0,0 +3,6

E 18,9 16,8 1,10 - 0,0 + 0,0 + 0,0 +0,4

Utdelningarnas stabilitet har tidigare omvittnats på flera håll och

är mot den bakgrunden inte förvånande. 2 Vissa skillnader mellan

profilerna kan dock observeras. Profil A har haft det mest aktiva

utdelningsbeteendet. Profil C har haft en U/E överstigande den för

totalen. övriga profiler har kännetecknats aven låg utdelnings

aktivitet. Även om således U/E i ganska ringa utsträckning samman

hängt med nivån på Rg, får dock inga förhastade slutsatser dras.

Oavsett lönsamhetssituation kan nämligen inte ett likartat utdel-

ningsbeteende förväntas av profilerna. Att profil A - trots sin

låga Rg - har högsta U/E, är sannolikt att hänföra till profilens

företagssammansättning: en högre andel börsregistrerade företag än

för övriga profiler. Likaså har den låga U/E för profilerna D och

E sannolikt påverkats av att profilerna rymmer en större andel få
mans- och mindreföretag, vars utdelningspolitik varit att ej lämna

utdelning. En bedömning av företagens utdelningsbeteende kräver att

l
Den "oförklarade komponenten" beror dels på den korrektionsfaktor,
s som följer av att nivåvärden utnyttjas - jämför Figur 4:2 i
K~pitel 4, dels på att inte det enskilda företaget utan central
mått avseende grupper av företag utnyttjats.

2
Vad beträffar svenska förhållanden, se Löwenthal (1966, s 48).
Jämför också Prais (1959, s 40) och Singh & Whittington
(1968, s 32 ff).
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andra företagsgrupperingar än profilerna utnyttjas. Vi skall där

för i Kapitel 16 återkomma till denna frågao
Beträffande kontant- och apportemissioner har majoriteten

av företag ej genomfört sådanao För samtliga företagsgrupper utom
profil D har medianvärdet för N/E varit nollo De nyemissioner som
vidtagits under perioden har i stor utsträckning varit koncentre
rade till D-profilen där medianen för N/E uppgått till 2,1 procent

och det aritmetiska medelvärdet till hela 8,1 procent. De inom
profilen ojämna nyemissionsförhållandena har föranlett den stora

Iloförklarade komponenten" i Tabell 12:8. En ansenlig del av pro

filens tillväxt har finansierats med externt tillskjutet eget ka

pital. Eftersom nyemissioner inte är en årligen återkommande före
teelse finns det skäl att på denna punkt söka andra beskrivnings
mått än nivåvärdet på N/E. Likaså kan andra företagsgrupper än de

här använda förmodas vara ändamålsenliga vid en fördjupad analys

av företagens nyemissioner. Vi skall därför i Kapitel 16 återvända

till denna punkt.
Av Tabell 12:8 framgår vidare att den y'örelsefrämmande till

växten~RF/E,i form av koncern- och driftsbidrag m ffi, har haft en
försumbar inverkan på El för såväl totalen som de olika profilerna.

Medianvärdena för RF/E har genomgående antagit värdet noll.

12.5.2 Räntabilitet på eget kapital före och efter skatt

Om nu såsom visats i föregående avsnitt E' nästan uteslutande kan

återföras till R~ , kan i ett nästa led frågas huruvida den genom
snittliga skattebelastningen,s,avsevärt skilt sig mellan företag.

Eftersom s är en i många stycken opåverkbar storhet för företagen

är det av intresse att konstatera huruvida skillnader i E' mellan

företag direkt kan härledas till RE" I Tabell 12:9 anges grund
schemats nivåsamband (4), R~ -sambandet, dvs de olika företagsgrup

pernas medianer på variablerna R~, s och RE"
Som framgår av tabellen har beträffande s skillnaderna

mellan företagsgrupper varit försumbaral. Inför den analys av RE

l Spridningen mellan profilernas standardvärden har varit minimal.
Variationsvidden har uppgått till 0,04 enheter. Detta betyder
att inom respektive profil har näst intill identiska standardvär
den på R~ och RE förelegat.
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och dess bestämningsfaktorer som skall genomföras i Kapitel 14,
kan vi för profilernas del notera att räntabilitetens betydelse
för EI l i ka gärna kan beskri vas med hjäl p av RE som R~ J.

1206 SAMMANFATTNING

detta kapitel har sammanfattningsvis följande framkommit.

Profilerna med högre TI har som regel även haft en högre 01.

Emellertid har för dessa profiler relationen Ol/T I legat på
en lägre nivå än vad som varit fallet för profilerna med
lägre TI

• Variablernas samvariation tydde dock ej på före
komsten av ett negativt samband mellan TI och Ol/T I

•

Allmänt gäller att skillnader i TI som karaktäriserat olika
profiler, inte haft markerade motsvarigheter i en skiljaktig
sammansättning av tillgångstillväxten. Skillnaderna mellan
profiler beträffande tillväxttakter i olika tillgångskatego
rier har ofta överensstämt med skillnaderna i T'. Frånsett
profil E har profilernas tillgångsstruktur och förändringar
däri i stort anslutit till det mönster som totalen uppvisat.

l Nollordningskorrelationen mellan R~ och RE har uppgått till 0,98.
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Omsättningstillgångarnas (OT) och därmed anläggningstill

gångarnas (AT) tillväxttakt har varit av liknande storleksord

ning som TI
• Detta har gällt både totalt och för profilerna.

Andelen OT/T har för totalen legat på en ganska oförändrad

nivå. Frånsett profil E har övriga profilvärden avvikit från
totalgenomsnittet med högst plus/minus 3 procentenheter.

Den mest markanta förändringen i företagens tillgångsstruktur

har uppfångats via gränsdragningen mellan finansiella till

gångar (FT) och realtillgångar (RA). FT I har genomgående
överstigit TI

• Som följd härav har relationen FT/T kraftigt

skjutit i höjden. För totalen och profilerna A och O har

denna ökning uteslutande respektive nästan uteslutande föran
letts av aktier och andelar i koncernföretag samt koncern
fordringar. Även för övriga profiler, inte minst för profil E,

har ökningarna i dessa poster varit uttalade. Profilerna C

och E. har dessutom haft en inte oväsentlig ökning i de likvi
da tillgångarnas andel av balansomslutnigen. Profil B är

den företagsgrupp som haft störst ökning i den andel av total
kapitalet som faller på andra finansiella tillgångsslag än de

nu nämnda. Spegelbilden av nämnd utveckling är att RA I

genomgående understigit T' och att samtliga företagsgrupper
haft en sjunkande andel RA/T.

För de olika företagskategorierna har även de driftsnödvändiga

tillgångarna (DT) beskrivit ett med respektive T' parallellt
mönster. Dock att DT' i samtliga fall något understigit Tio

Med andra ord har de driftsfrämmande tillgångarna haft en

snabbare ökningstakt än resterande tillgångar. För totalen
har andelen OT/T genomgått en svag minskningo I förhållande

till denna andel uppgick profilavvikelserna vid periodens

slut inte till mer än plus/minus två procentenheter.

Beträffande t'illväxtens konsekvenser för skuldsättningsgraden

konstaterades att högtillväxtprofilerna haft en mindre obalan

serad tillväxt än lågtillväxtprofilerna. ökningarna i S/E
har varit mindre markerade för de förra grupperna än för de
senare. Samtidigt konstaterades att frågan huruvida höjden

på initial S/E utgjort en restriktion för tillväxt inte
kunde ges stöd av profilernas utveckling.
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Alternativa definitioner av skuldsättningsgraden, vilka
exkluderade monetära tillgångsslag som likvida tillgångar,
kortfristiga fordringar och koncernskulder, gav en oförändrad
bild av skuldsättningsgradens utveckling för företagsgrupperna.

R~ - alternativt RE eftersom skattebelastningen knappt
varierat - har varit den helt avgörande bestämningsfaktorn
för företagsgruppernas E'. Detta till följd av att U/E legat
på en likartad och stabil låg nivå. För profil D har dock
även N/E varit av betydelse för höjden på E'.



KAPITEL 13

13.1 INLEDNING
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TillVÄXTENS FINANSIERING MED
FRÄMMANDE FINANSIERINGSKÄLLOR

I föregående kapitel studerades bl a T', S' och E' med åtföljande
förändringar i S/E. Samtidigt beskrevs för de olika företagsgrup

perna hur tillväxten i eget kapital varit sammansatt. I detta ka
pitel skall skuldtillväxtens innehåll och förändringarna i skulder
nas sammansättning studeras. Som mått används huvudsakligen
skuldslags andelar av total kapitalet. Atskilliga gånger har be
tonats att skuldsättningens finansieringsautomatik är av centralt
intresse i föreliggande studie. Denna automatik kan i första hand
förväntas vara en funktion av andra faktorer än de totala skulder
nas omfattning. Via mellanliggande led torde automatiken snarare
vara förknippad med det totala kapitalet och dess utveckling. En
beskrivning av de automatiska skulderna vilken enbart inriktades
på skuldslags andelar av de totala skulderna skulle därför försvåra
en jämförelse mellan företagsgrupperna. Genom att i stället stude
ra respektive finansieringskällas andel av det totala kapitalet
kan analysen delvis frikopplas från vad som parallellt hänt med
skuldsättningsgraden. I Kapitel 14, i samband med att företagens

räntabilitetsförhållanden utreds, kommer dock även delar av skuld
strukturen, mätt som skuldslags andelar av skulderna, att uppmärk
sammas.

I avsnitt 13.2 beskrivs det marginella skuldutnyttjande som

kännetecknat företagskategorierna. I avsnitt 13.3 studeras i vil
ken utsträckning tillväxten finansierats med kort- och långfristigt
främmande kapital samt vilka kapitalstrukturförändringar som vid
denna indelningsgrund ägt rum. I avsnitt 13.4 beskrivs hur de



283

automatiska och icke-automatiska skulderna utvecklats för de olika

företagsgrupperna. Där nedbryts också de automatiska skulderna på
underliggande skuldslag. I avsnitt 13.5 slutligen sammanfattas

kapitlet.

13.2 SKULDFINANSIERAD ANDEL AV TILLVÄXTEN

I avsnitt 12.4 beskrevs S', E' och därmed sammanhängande förändring
ar av S/E. Denna analys gav emellertid inget direkt uttryck för hur
stora andelar av T' som finansierats med eget kapital - den margi
nella soliditeten - eller skulder. För att komplettera den tidiga
re bilden har vi därför i Tabell 13:1 angett hur stor procentuell
andel av T' som i genomsnitt finansierats med skulder, dvs ~S/ ~Tol
Detta är ett mått på det marginella skuldutnyttjandet. Måttet beror
enbart på totalkapitaltillväxtens fördelning på skulder och eget
kapital och är i denna mening oberoende av den initiala skuldsätt
ningsgraden eller den initiala relationen S/T. I Tabell 13:1 anges
också vilka förändringar i S/T som ägt rum under perioden.

Tabell 13:1. Medianer för T' och !:S/ ~T. Aritmetiska medelvärden 2
för (S/T) och (S/T) . Avser totalen och profilerna.o s

~i Totalt A B C D E

Varlabel

T' 8,6 6,7 4,9 11,9 20,6 12,6

&S/6T 78 79 94 64 78 82

(S/T)o 64 56 72 65 73 92

(S/T) 69 64 78 64 77 84
s

l
~/~T har beräknats utifrån nivåvärdena, dvs som (S'·S/T)/T'.
Den marginella soliditeten, 6E/~T,har bl a använts av Kjellman &
Nordling (1972), SOD 1974:12 och Industriens Utredningsinstitut
(1976) .

2 Tabellvärdena för (S/T) kan jämföras med medianvärdena för (S/E)
i Tabell 12:5. Rekonst~ueras de senare värdena via uttrycket o
100 . (S/E) /((S/E) + l) erhålles följande värden på (S/T) : 65
för totalen~ 56 föroprofil A, 75 för profil B, 65 för profi~ C,
77 för profil D samt 91 för profil A. Med andra ord råder en gans
ka god "anpassning" gentemot de i Tabell 13:1 direktberäkande vär
dena på (S/T)o. Motsvarande gäller beträffande (S/T)s.
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Eftersom lJ.S/ lJ.T är oberoende av den initiala relationen S/T

framstår helt naturligt företagsgruppernas skillnader i ~S/lJ.T som
mindre markerade än skillnaderna i S'. Som synes har framför allt
profilerna B och C haft en i förhållande till övriga profiler av
vikande tS/~T. Medan den skuldfinansierade andelen legat runt 80
procent för totalen och för profilerna A, D och E har den varit hela
94 procent för B-profilen och endast 64 procent för C-profilen.
För samtliga kategorier vars !J.S/lJ.T överstigit (S/T)o har S/T ökat
under perioden. Detta har gällt för totalen samt för profilerna A,
B och D. Trots att El för profil E väsentligen överstigit dess T'
har profilen haft den näst högsta skuldfinansieringen mätt som !J.S/~T.

Detta sammanhänger naturligtvis med dess i utgångsläget höga skuld
sättningsgrad.

13.3 FINANSIERINGEN MED KORT- OCH LANGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL

Av Tabell 13:2 framgår hur det kortfristiga,KS,och det långfristiga
främmande,LS + SK (långfristiga skulder inklusive skattekrediter)
kapitalets andelar av T utvecklats för totalen och profilerna.'
I Figur 13:1 har förhållandena avbildats grafiskt.

Tabell 13:2. Andelarna KB/T, (LS + SK)/T och S/T vid periodens bör
jan (o), för periodens nivå (ro) och vid periodens slut
(s). Aritmetiska medelvärden för totalen och profi
lerna.

atego- Totalt A B C D E
ri

Variabel (o)(m)(s) (o)(ro)(s) (o)(m)(s) (o)(m)(s) (o)(m)(s) (o) (m) (s)

KS/T 33 31 30 24 24 25 39 38 37 33 31 28 44 40 33 57 55 51
(LS+SK)/T 32 35 39 32 35 39 34 37 40 30 33 35 29 35 43 35 31 33

S/T 64 66 69 56 59 64 72 75 78 65 64 64 73 75 77 92 87 84

Vad gäller kapitalandelarnas storlek antyder tabell och
figur en negativ samvariation mellan KS/T och E/T. Oavsett vilken
tidpunkt som betraktas har det genomgående varit så att profilerna

l För den extra operationaliseringen av KB, L8 och SK se Appendix 2,
avsnitt 2.4.
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Totalt A B C D E

KS KS KS KS KS KS

~

LS+SK LS+SK LS+SK LS+SK LS+SK

~
LS+SK

E E E E E E

\ o) (s) (o) (s) (o) (s) (o) (s) (O) (s) (o) (s)

T'=8,6 T'=6,7 T'=4,9 T'=11,9 T'=20,6 T'=12,6

Figur 13:10 Andelarna KS/T, (LS + SK)/T och E/T vid periodens början
(o) och slut (8). Aritmetiska medelvärden för totalen
och profilerna. Staplarnas höjd svarar mot T, dvs 100
procentenheter. Medianer för T' har markerats i anslut
ning till stapeln för respektive företagsgrupp.

med en lägre E/T också haft en högre KS/T och vice versa. Nollord

ningskorrelationen mellan (KS/T)m och (E/T)m har också uppgått till
-0,75, dvs ett mycket starkt negativt samband. l Beträffande

(LS+SK)/T är variationerna mellan profiler mindre uttalade än för

KS/T och E/T. Vid periodens början låg samtliga medelvärden för

(LS+SK)/T inom intervallet 29 till 35 procentenheter. Dock ökade

skillnaderna mot periodens slut.

Beträffande kapitalstrukturens förändringar under pe

rioden har företagsgrupperna uppvisat skiftande mönster. Totalen

har kännetecknats aven minskande KS/T - från 33 till 30 procent-

l Jämför också avsnitt 13.4.5.
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enheter. l Eftersom också E/T minskat har den sjunkande andelen för
dessa två finansieringskällor motsvarats aven ökning i (LS+SK)/T.
Denna har förändrats från 32 till 39 procentenheter.

Lågtillväxtprofilerna A och B har haft en annan utveckling
beträffande KS/T än den för övriga profiler. För de förra grupperna
har KS/T varit relativt stabil. För profil A har KS/T ökat något,
nämligen från 24 till 25 procentenheter. Profil B har haft en minsk
ning från 39 till 37 procentenheter. Perioden har för dessa profiler
framför allt kännetecknats aven omstrukturering av det långfristiga
kapitalet. Den kraftigt sjunkande egenkapitalfinansieringen har
ersatts aven motsvarande högre andel främmande långfristigt kapital.
Högtillväxtprofilerna C och D har i stället haft det gemensamt att
förändringar ägt rum inom det främmande kapitalets ram. Minskning
en i KS/T för profil C - från 33 till 28 procentenheter - motsvaras
huvudsakligen aven ökning i den långfristiga skuldfinansieringen
vars andel av T ökat från 30 till 35 procentenheter. För profil D
har än större förändringar ägt rum. KS/T har minskat från 44 till
33 procentenheter samtidigt som (LS+SK)/T ökat från 29 till 43 pro
centenheter. För profil E slutligen gäller att den långfristiga
främmande finansieringens andel ej nämnvärt förändrats. ökningen
i relationen E/T från 8 till 16 procentenheter har i huvudsak mot
svarats av att KS/T minskat från 57 till 51 procentenheter. Dock
har no1lordningskorrelationen mellan TI och den andel därav som är
att hänföra till kortfristiga skulder varit av försumbar storlek.
Gupta (1969) observerade att de kortfristiga skuldernas andel av
totala skulder samvarierade positivt med företagets tillväxt men
negativt med företagets storlek. Dessa iakttagelser gäller även
för föreliggande studie. 2

l Iakttagelser om en minskande kortfristig finansiering kan stå i
motsatsställning till de av Sametz (1964) i USA angivna förhållan
dena. Han fann att under 1900-talets gång hade den kortfristiga
skuldfinansieringens vikt jämfört med den långfristiga ökat i be
tydelse. Detta sågs mer som en följd av ökningar i omsättnings
tillgångarna än som ett resultat av att de kortfristiga skuldernas
kostnader skulle ha minskat jämfört med de långfristiga.

2 Nollordningskorrelationerna mellan T' och (KS/(LS+SK)) respektive
mellan logaritmen för kapitalstorleken i utgångsläget ~ch
(KS/(LS+SK)) har uppgått till 0,20 respektive -0,19.

ID
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I avsnitt 12.3 framkom att OT/T varit av likartad storlek
och haft en likartad utveckling för alla företagsgrupper utom pro
fil E. Ovan angivna differenser i KS/T bör således även ha avspeg
lat sig i rörelsekapitalets storlek för de olika profilerna, dvs
med låg KS/T bör ha följt ett relativt större rörelsekapital och
vice versa. Ovan noterades även att profilerna med låg KS/T har
haft en högre E/T än de med hög KS/T. Profilerna med hög rörelse
kapitalandel skulle med andra ord också ha haft den högre graden av
egenkapitalfinansiering. Tabell 13:3 söker renodla hur rörelseka
pitalets, (OT-KS),andel av det långfristiga kapitalet, (LS+SK+E), ut
vecklats jämfört med den andel härav som belöpt på främmande kapi
tal,(LS+SK). Den senast nämnda andelen korresponderar med S/T där
est det totala kapitalet definieras exklusive kortfristiga skulder.

Tabell 13:3. Andelarna (OT-KS)/(LS+SK+E) och (LS+SK)/(LS+SK+E) vid
periodens början (o), för periodens nivå (m) och vid
periodens slut (s). Aritmetiska medelvärden för to
talen och profilerna.

Katego- Totalt A B C D E
rl

Variabel (o)(m)(s) (o)(m) (s) (o)(m)(s) (o)(m)(s) (o)(m)(s) (o)(m)(s)

(OT-KS)/
/(LS+SK+E) 38 37 39 42 41 42 36 35 36 40 41 44 22 24 33 22 10 18

(LS+SK)/
/(LS+SK+E) 48 52 56 43 47 52 54 61 65 47 48 49 54 58 65 77 70 65

Ser vi först till storleken på rörelsekapitalets andel av
det långfristiga kapitalet,(OT-KS)/(LS+SK+E), befäster tabellen
slutsatsen att profiler med en lägre andel kortfristiga skulder,
dvs profilerna A, B och e, haft ett högre rörelsekapital.' Vidare

l Hellström & Wåhlin (1974) har på Verkstadsföreningens material
funnit ett positivt samband mellan rörelsekapitalet per omsätt
ningskrona och företagsstorleken. Denna iakttagelse gäller även
för våra data. Nollordningskorrelationen mellan nivåvärdet för
(OT-KS)/O, dvs rörelsekapitalet satt i relation till omsättningen,
och logaritmen för kapitalstorleken i utgångsläget har uppgått
ti~l 0,41, dvs större företag tenderar också att ha ett i för
hållande till omsättningen större rörelsekapital.
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har högtillväxtprofilerna C och D haft en ökande andel (OT-KS)/

/(LS+SK+E) vilket inte gällt profilerna A och B. Som framgår av
Tabell 13:3 förefaller denna ökning ha gjort sig speciellt gällande
under periodens senare hälft. Med den högre tillväxt som framför
allt D-profilen men även C-profilen exemplifierar kan detta till
en del vara en naturlig följd av det ökande rörelsekapitalbehov
som ger sig till känna vid en ökad inflationstakt. Med vår mät
metodik följer då samtidigt att andelen anläggningstillgångar av
det långfristiga kapitalet underskattas.' Frånsett detta har dock
ett svagt positivt samband förelegat mellan T I och den andel av Te

som faller på rörelsekapital. 2

Uppenbart är vidare att bedömningen av företagens skuldut
nyttjande blir en annan när den kortfristiga finansieringen inte
beaktas. Skillnaderna mellan profilerna blir då mindre. Även en
ligt detta mått har dock samtliga företagsgrupper med undantag för
profil E ökat sitt skuldutnyttjande, dvs försämrat soliditeten.
Att vid periodens slut soliditetssituationen för profil E legat på
samma nivå som B- och D-profilernas har naturligtvis sammanhängt
med den kortfristiga finansieringens dominans för profil E. En
annan iakttagelse som kan göras i anslutning till Tabell 13:3 rör
relationen mellan (LS+SK)/(LS+SK+E) och (OT-KS)/{LS+SK+E). Om vi
hypotetiskt "öronmärker ll det främmande långfristiga kapital~t till
att i första hand ha utnyttjats för finansiering av rörelsekapita
let, gällde enligt tabellen och för totalen,att i utgångsläget
användes 10 procentenheter för att finansiera anläggningstillgång
arna. Vid perioden slut användes 26 procentenheter. Motsvarande
värden vid periodens början och slut utgjorde för

Profi l A: 1 respektive 10 procentenheter
Profi l B: 18 respektive 29 procentenheter
Profi l C: 7 respektive 5 procentenheter
Prof; l D: 32 respektive 32 procentenheter
Profi l E: 45 respektive 47 procentenheter

Lågtillväxtprofilerna A och B har i angiven mening blivit

allt mer beroende av att skuldfinansiera anläggningstillgångarna.
Så har ej varit fallet för högtillväxtprofilerna.

l Jämför diskussionen i avsnitt 12.1 och 12.3.3.

2 . . O· O 3No11ordnlngskorrelatlonen har uppgatt tlll ,l.
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13.4 FINANSIERINGEN MED AUTOMATISKA OCH ICKE-AUTOMATISKA SKULDER

13.4.1 Automatiska och icke-automatiska skulder

I detta avsnitt skall vi beskriva hur de automatiska och icke-auto

matiska skuldernas andel av total kapitalet utvecklats. En gräns
dragning mellan automatiskt och icke-automatiskt kapital är angelä
gen av flera skäl. Dels är det väsentligt att få klarlagt i vilken
utsträckning företag kunnat förlita sig till den skuldsättningsauto
matik som beror av rörelsens omfattning och inriktning och som del
vis är oberoende av företagets möjligheter att tillgå den organise
rade kreditmarknadeno Dels är implikationerna från räntabilitets
bidrags- och finansiell risksynpunkt inte oberoende av om tillväx

ten finansierats med automatiska skulder. Bl a kännetecknas vissa
automatiska skuldslag av att de är räntekostnadsfria.'

I Tabell 13:4 har för de olika företagsgrupperna den totala
skuldsättningen uppdelats på automatiska skulder,AS,och på icke
automatiska skulder, lA. I Figur 13:2 har kapitalstrukturens utveck
ling också återgivits grafiskt. Av figuren framgår dessutom hur
stora andelar av T som belöpt på automatiska räntefria skulder,AF,
och på automatiska räntebärande skulder,AR. 2

Tabell 13:4. Andelarna AS/T, IA/T och S/T vid periodens början (o),
för periodens nivå (m) och vid periodens slut (s)o
Aritmetiska medelvärden för totalen och profilerna.

Katego- Totalt A B C D E
rl

Variabel (o) (m) (s) (o) (m)(s) (o)(m)(s) (o)(m)(s) (o) (m)(s) (o) (m) (s)

AS/T 47 46 46 43 42 43 48 45 46 52 50 49 50 48 44 60 64 60

IAjT 17 21 23 13 17 21 24 30 31 13 14 14 23 27 33 32 22 25
_--.- .... ~ ....~-----

S/T 64 66 69 56 59 64 72 75 78 65 64 64 73 75 77 92 87 84

l Enligt vår definition har till icke-automatiska skulder hänförts
checkräkningskredit, eventuellt förestående amorteringar på lång
fristiga lån, inteckningslån, banklån, lån från specialinstitut,
obligations- och förlagslån samt långfristiga skulder hos koncern
företag. Resterande skulder har klassificerats som automatiska.
Jämför Appendix 2, avsnitt 2.4.

2 Se nästa sida.
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E
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E
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E
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Figur 13:2. Andelarna AS/T, lA/T och E/T vid periodens början (o)
och slut (s). Aritmetiska medelvärden för totalen och
profilerna. Fälten för AS/T har också uppdelats på AF/T
(ovanför den streckade linjen) och AR/T (under den strecka
de linjen). Staplarnas höjd svarar mot T, dvs 100 procent
enheter. Medianer för T' har markerats i anslutning till
stapeln för respektive företagsgrupp.

Om Figur 13:2 tas till utgångspunkt för bedömning av den

samvariation mellan variabler som kan ha förelegat blir det främs
ta intrycket att E/T samvarierat negativt med lA/T. Oavsett tid

punkt har profilerna med en lägre E/T också haft en högre IA/T och

vice versa. Nollordningskorrelationerna mellan E/T och TA/T har
också vid periodens början, för periodens nivå och vid periodens
slut uppgått till -0,49, -0,56 respektive -0,54. De relativa skill
naderna mellan profilernas AS/T har varit betydligt mindre markera

de än för lA/T. Mönstren för AS/T och IAIT påminner annars om dem
som observerats för KS/T respektive (LS+SK)/T. Detta är inte för
vånande med tanke på att majoriteten av de kortfristiga skuldslagen

2 (från föregående sida)
Handelskrediter och pensio~sskuld har klassificerats som automa
tiska räntebärande skulder. Automatiska räntefria skulder be
står huvudsakligen av kortfristiga löneberoende skulder, skatte
krediter, inkomst- och varuskatteskulder samt interimsskulder.
Jämför Appendix 2, avsnitt 2.4.
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är automatiska~ Emellertid har skillnaderna mellan företagsgrupper

vad gäller (AS/T)o' (AS/T)s och förändringen i AS/T varit mindre än
vad som varit fallet för KS/T. Det har med andra ord rått större
profilskillnader beträffande rA/T än beträffande (LS+SK)/T. Ännu
en observation som kan göras utifrån figuren är att högtillväxt
profilerna, men ej totalen och lågtillväxtprofilerna, kännetecknats
aven stigande andel automatiska räntefria skulder,AF/T. En posi
tiv samvariation mellan AF' och E' är uppenbar. Nollordningskorre
lationen mellan nämnda variabler har för övrigt uppgått till 0,70,

dvs ett mycket starkt positivt samband. Skillnaden mellan låg-
och högtillväxtprofiler visavi AF blir än mer markerad om man ser
till hur andelen AF av samtliga automatiska skulder utvecklats
över tiden.

Beträffande karaktäristiken av de enskilda företagsgrupper
na kan följande noteras. För totalen har AS/T legat på en stabil
nivå. Under perioden har relationen ändrats från 47 till 46 pro
centenheter. En för totalen minskande E/T har kompenserats aven

ökning i IAIT från 17 till 23 procentenheter~ I skuldstrukturter

mer har de aritmetiska medelvärdena för (AS/S)o och (AS/S)s uppgått
till 74 respektive 66 procentenheter. Woh1in (1973b) har på aggre
gerad nivå beräknat att per utgången av 1966 och 1971 utgjorde de
automatiska krediternas andel av industrins totala skulder 54 res

pektive 50 procent. Han inkluderade dock inte skattekrediter i
sin skulddefinition. Om vi för att öka jämförbarheten därför be
räknar storleken på den vid periodens början och slut gällande

andelen för (AS-SK)/(S-SK) erhålls medelvärdena 67 respektive
60 procent. Förändringen i nämnda ~ndel överensstämmer väl

med den av Wohlin redovisade. Speciellt om man också beaktar att

vår undersökningsperiod är två år längre. Däremot råder en be
tydande skillnad mellan oss vad gäller andelens nivå under perioden.
Detta torde främst sammanhänga med att Wohlins beräkningar grundats
på aggregerade data.'

l o •• o •I vart materlal flnns saledes ett negatlvt samband mellan loga-
ritmen för kapitalstorleken i utgångsläget och relationen AS/S.
Nollordningskorrelationen har uppgått till -0,19. I detta samman
hang skall också nämnas att Wohlin pekar på den ökande betydelsen
som specialinstituten (Investeringsbanken, Lokaliseringslån, Indu
strikredit, Företagskredit, Exportkredit etc) fått för upplåningnen
(forts nästa sida)
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Även för profil A har AS/T varit oförändrad under perioden.

Nivåvärdet har uppgått till 42 procentenheter vilket är lägre än
för någon annan profil. Liksom för totalen har den sjunkande soli
diteten sin motsvarighet i en stigande lA/T. Denna har ökat från

13 till 21 procentenheter. Profil B har haft en utveckling snar
lik den för totalen. Storlek på och förändringar av AS/T har varit
närmast identiska med totalens. Den redan i utgångsläget jämförel-
.sevis höga relationen lA/T har ökat samtidigt som andelen E/T
i motsvarande mån minskat. Av Tabell 13:4 framgår att ökningen i

IAIT varit koncentrerad till periodens första hälft.
Profil C har i vissa väsentliga avseenden avvikit från bil

den för profilerna A och B. Bortsett från profil E har AS/T legat

på en högre nivå än den för övriga profiler. Relationen har under
perioden minskat från 52 till 49 procentenheter. lA/T har legat

på en stabil och jämfört med övriga profiler låg nivå. Med en
(IA/T)s på 14 procentenheter låg c-profilen hela 9 procentenheter
under motsvarande värde för totalen. Avstånden i förhållande till
övriga profiler var i detta avseende, profil A undantagen, ännu

större. Uppenbarligen har den högre egenkapitalfinansieringen för
profil C inneburit att lA inte behövt växa snabbare än totalkapita
let. I föregående avsnitt framgick att (LS+SK)/T varit inte ovä

sentligt ökande. Eftersom skillnaden gentemot IAfT huvudsakligen
betingas av skattekrediter och pensionsskulder förstås att ökning

en i det främmande långfristiga kapitalet framför allt varit auto
matisk till sin natur.

Profil D är den profil som haft den största minskningen i
AS/T. Denna har sjunkit från 50 till 44 procentenheter. Också
ökningen i IA/T har, mätt i antal procentenheter, varit större än

för övriga profiler. Denna har ökat från 23 till 33 procentenheter.

Tolkningen härav måste emellertid bli en annan än för lågtillväxt

profilerna A och B. För de senare torde ökningen i icke-automatisk
skuldsättning framför allt vara en följd av låg räntabilitet och

2 (forts från föregående sida)
på den svenska kreditmarknaden e Då vi endast för delar av under
sökningsperioden och ej för samtliga företag kunnat tillgå dylika
data måste vi dock avstå från en sådan disaggregerad analys av
icke-automatiska skulder.
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därmed låg tillväxt i eget kapital. Trots en relativt måttlig Tl

har El inte varit tillräcklig för en bibehållen andel lA/T. För
profilerna A och B återkommer här det mönster som i föregående
avsnitt påpekats för den långfristiga finansieringen. För profil
D med dess höga Ta förefaller dock ökningen i IA/T i första hand
vara en följd av bristande AS'. Som nedan skall framgå bottnar
detta i att handelskrediterna inte utvecklats i en med totalkapi
talet jämförbar takt.

Profil E, slutligen, har kännetecknats aven betydligt högre
AS/T än övriga profiler. AS/T utgjorde vid såväl periodens början
som slut 60 procentenheter. Ryckigheten hos de automatiska skul
dernas utveckling framgår av att periodens nivåvärde utgjorde
hela 64 procentenheter. Parallellt med stigande E/T har IA/T re

ducerats från 32 till 25 procentenheter. En jämförelse med före
gående avsnitt visar att liksom för profil C ökningen i den lång
fristigt automatiska skuldsättningen överstigit den långfristigt
icke-automatiska.

Nedan skall vi studera de automatiska skuldernas fördelning
på olika skuldslag. Inför detta redovisas i Tabell 13:5 hur stora
andelar av T som belöpt på respektive skuldslag. Skuldslagen är
dels av typen automatiska räntefria skulder~AF, dvs kortfristiga
löneberoende skulde~ LB 1, skattekrediter, SK, och andra ej räntebä
rande skulder,AA2

9 dels av typen automatiska räntebärande skulde~

AR, dvs handelskredite~HK~och pensionsskulde~ AP.
För andelen AF/T har som redan nämnts gällt att den varit

oförändrad eller minskande för lågtillväxtprofilerna medan den för
högtillväxtprofilerna varit ökande. För AR/T har ett motsatt
förhållande rått. Profilerna A och B har haft en svagt ökande an
del. Profilerna C9 D och E har haft ganska kraftigt minskande an-
delar. Av Tabell 13:5 framgår vidare att skillnaderna i AF/T

l LE omfattar skulder för upplupen lön, semesterersättning och käll
skatt samt de skulder till Riksförsäkringsverket som föranleds av
lönebikostnader. Jämför Appendix 2, avsnitt 2.4.

2 AA inkluderar huvudsakligen inkomst- och varuskatteskulder samt in
terimsskulder. Jämför Appendix 2, avsnitt 2.4.

3 HK inkluderar leverantörsskulder, förskott fr~n kunder och kort
fristiga koncernskulder. Jämför Appendix 2, avsnitt 2.4.
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Tabell 13:5. Andelarna LB/T, SK/T, AA/T, AF/T, HK/T, AP/T, AR/T
och AS/T vid periodens början (o), för periodens ni
vå (m) och vid periodens slut (s). Aritmetiska medel
värden för totalen och profilerna.

Totalt A B C D E

(o)(m)(s) (o)(m)(s) (o)(m)(s) (o)(m)(s) (o)(m)(s) (o)(m)(s)

LB/T 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 6 5

SK/T 12 12 Il 14 13 Il 10 7 5 14 15 16 9 9 9 2 6 8

M/T 4 4 5 4 4 5 4 3 5 5 6 6 5 5 5 2 4 3

AF/T 21 21 21 22 22 22 18 15 15 23 26 27 18 19 19 9 16 16

HK/T 20 18 17 13 12 12 25 24 24 23 18 16 29 26 22 42 40 37

AP/T 7 7 7 8 8 9 6 7 8 6 6 6 3 3 3 9 8 6

AR/T 27 25 25 21 21 22 31 30 32 28 24 22 32 29 25 51 48 44

AS/T 47 46 46 43 42 43 48 45 46 52 50 49 50 48 44 60 64 60

och AR/T mellan profiler - såväl beträffande andelarnas storlek som
deras förändringar över tiden - huvudsakligen varit att hänföra till
SK/T respektive HK/T.

För totalen har gällt att minskningar i HK/T och SKIT mot

svarats av sådana ökningar i LB/T och AA/T att andelen automatiska

skulder, AS/T,ej nämnvärt förändrats. För profil A har en minsk
ning i SK/T med 3 procentenheter och en liten minskning i HK/T
kunnat uppvägas av ökningar i övriga skuldslags andelar av total

kapitalet. Även fär profil B har minskningen i SK/T från la till
5 procentenheter - dvs en halvering av SK/T sedan periodens bör
jan - varit den mest markanta förändringen. Nedgången i AS/T har
dock enbart varit 2 procentenheter beroende på att flertalet öv

riga skuldslags andelar ökat med en eller ett par procentenheter.

Den minskning med 3 procentenheter som inträffat för C-profilens
AS/T har haft sin upprinnelse i HK/T vilken sjunkit från 23 till
16 procentenheter. A andra sidan har SKIT ökat med 2 procenten-
heter. D-profilens mest påtagliga förändring har avsett HK/T
vilken minskat från 29 till 22 procentenheter. Därav dess kraftiga

minskning i AR/T och AS/T. För profil E slutligen observeras dels

nedgången fär HK/T och AP/T med 5 respektive 3 procentenheter,
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dels en betydande uppgång för SKIT med 6 procentenheter. Den se

nare har varit speciellt markerad under periodens första hälft.
Inför nedanstående diskussion kan således noteras att förändring

arna inom de automatiska skuldernas ram i flertalet fall hänfört

sig till SK (profil A, B, C och E) och HK (profil C, D och E).

13.4_2 Kortfristiga löneberoende skulder

Av Tabell 13:5 har framgått att de kortfristiga löneberoende skul

dernas andel,LB/T,utvecklats likartat för företagsgrupperna. Från

sett profil E vars LB/T vid såväl periodens början som slut låg på
5 procentenheter har i övriga fall gällt att relationen ökat från
4 till 5 procentenheter. I Tabell 13:6 redovisas förutom T I och LB'

även värden på löne- och löneberoende_kostnaders ökninqstakt, LI
, och

några mått speglande den genomsnittliga löneintensiteten under peri

oden. De senare är dels lönekostnaderna satta i relation till to
talt kapital,L/T, dels lönekostnaderna satta i relation till totala
kostnader, L/TKo 1

Tabell 13:60 Medianer för Tf, LB f och Lf . Aritmetiska medelvärden
för andelarna (L/T) och (L/TK) . Avser totalen och
profilerna. m m

:::s::Totalt

Varlabel

A B c D E

T'

LB'

L'

(L/T)
m

(L/TK)
m

8,6

11,6

10,1

32

30

6,7

10,0

9,1

32

33

4,9 11,9 20,6 12,6

7,3 14,9 18,5 14,0

7,2 12,0 16,1 10,1

33 31 32 37

30 28 28 25

Noteras kan att profilerna med högre T' också har haft en

högre L'. Existensen av ett ganska starkt positivt samband mellan

variablerna bekräftas av att nollordningskorrelationen uppgått till

l I L har ej pensionskostnader inkluderats. Detta eftersom LB ej
inkluderar pensionsskulden.
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0,370 Samtidigt kan också konstateras att medan L1 för lågtillväxt

profilerna något överstigit profilernas T I har fallet snarast varit

det omvända för högtillväxtprofilerna. Enligt tabellen har vidare
LS ' genomgående varit större än LI

• Skälet härtill är naturligtvis
att källskatter och lönebikostnader kommit att svara för en allt
större andel av La o Med undantag för profil E har (L/T)m varit un
gefär densamma för alla profiler.

E-profilens högre löneintensitet i detta avseende är konsis
tent med den högre relation LB/T som i utgångsläget noterades för
profilen. Utifrån Tabell 13:6 kan tyckas att de profilvisa skill
naderna mellan LS I och TI ,mellan La och L/TK etc också borde åter

speglas i en mera olikartad storlek på och förändring av LB/T. Att fi
nansieringsautomatiken avseende LB ändå fungerat så likformigt över
alla profiler torde framför allt ha sammanhängt med skuldens i regel
ändå ringa andel av balansomslutningen.

130403 Skattekrediter

För totalen har cirka en fjärdedel av AS/T varit att hänföra till

SK/T. Emellertid har relationen sjunkit från 12 till 11 procenten

heter. Detta trots en över perioden stigande nominell skattesats.
Uppenbarligen har tillväxttakten i obeskattade reserver genomsnitt
ligt legat lägre än TI

•

I Tabell 13:7 har TI och RT jämförts med SK I och utveckling
en av SK/T. I tabellen redovisas också värden för den marginella
skattekreditandelen,~SK/~Tl~och den hypotetiskt marginella skatte
kreditandel, V~/~T, vilken skulle gällt därest företagen ej redovisat

någon skattekostnad. 2

Sammanställningen i Tabell 13:7 antyder hur utvecklingen av
SK varit förknippad med företagens tillväxt- och lönsamhetssitua
tion. Tillväxt har varit nödvändig för att erhålla det av- och
nedskrivningsunderlag och den lönsamhet - eftersom samvariation
mellan T I och RT förelegat - som erfordras för skapande av SK.

6SK/6T har utifrån nivåvärdena beräknats som (SK'·SK/T)/T'.
2

Om företaget inte redovisar någon skattekostnad korresponderar
enligt beskrivningsschemats enperiodsversion den möjliga skatte
kreditökningen, ~SK., med V

E
·- V

E
* .. Vid en inkomstskattesats på

J J J
50 procent överensstämmer denna skillnad med V~j' Tabellens V~/6T

har utifrån nivåvärdena beräknats som (R~ . E/E o E/T)/T'.
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Medianer för T', RT, SK', ~SK/~T och VX/~T. Arit
metiska medelvärden för andelarna (SK/~) , (SK/T)
och (SK/T) . Avser totalen och profilerga. m

s

~Totalt A B C D E

Varlabe1

Tt 8,6 6,7 ~. ,9 11,9 20,6 12,6

R
T 7,9 6,9 5,6 11,9 10,2 9,5

SK' 6,8 3,6 -1,0 13,7 17,7 17,3

~SK/~T 10 6 l 18 9 10

~/6T 27 29 4 44 16 21

(SK/T) 12 14 10 14 9 2
o

(SK/T) 12 13 7 15 9 6
ro

(SK/T) 11 11 5 16 9 8s

Redan de grova "resultatutrymmesmåtten" Rr och V~/~T speglar att
företag med högre lönsamhet i större utsträckning än företag med
lägre lönsamhet kunnat finansiera sin kapitaltillväxt med skatte
krediter. Mellan Rr och SK' råder ett starkt positivt samband.
Nollordningskorrelationen har uppgått till 0,52. I avsnitt 13.4.1
observerades en mycket stark samvariation mellan E' och AF'. Upp
enbarligen är denna samvariation i första hand att tillskriva den
del av AF' vilken omfattas av skattekrediter. l Nämnda förhållande,
dvs att de mer expansiva och de mer lönsamma företagen i högre grad
än lågexpansiva/lågräntabla företag dragit fördel aven lägre effek
tiv inkomstskattesats, dvs räntefria skattekrediter har också fram
hållits av Södersten (1971 och 1975).

Lågräntabilitets/lågtil1växtprofilen B har haft en nolltill
växt i fråga om skattekreditero Profilen har därför haft den störs
ta reduktionen av SK/T. Också för profil A har SK/T reducerats.

Dess initialt höga SK/T har medfört att skattekredittillväxten ej
varit tillräcklig för att hålla SK/T intakt. För högti11växt/hö~

räntabilitetsprofilerna har genomgående gällt att skattekreditök-

l Nollordningskorrelationen mellan Er och SK' har uppgått till 0,67.
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ningen varit av sådan storleksordning att SK/T kunnat bibehållas

eller ökas. För profilerna A och C observeras att skillnaderna

mellan V~/6T och ~SK/6T är mer markerade än för övriga företags

grupper. Detta är konsistent med föregående kapitels iakttagelser

att företag inom profilerna A och C visat högre värden på U/E. Den
förda utredningspolitiken torde här, i högre grad än för övriga pro

filer, ha givit ett snävare utrymme för resultatsreglerande åtgärdero

V~/6T som indikator på resultatutrymmets storlek blir därmed också
mest missvisande för profilerna A och C. Även om inte avsnitt 1203

antydde några avgörande skillnader i realtillgångarnas tillväxttakt

och andel av T skall inte heller uteslutas att tillgången på av- och

nedskrivningsunderlag varit olikartad för profilerna. Det kan också

ha förhållit sig så att vid periodens ingång förfogade företag med

hög (SK/T)o över ett mindre sparkapital i form av outnyttjat ned- och

avskrivningsunderlago Till skattekreditproblematiken och den därmed

förbundna frågan om företagets utdelnings- och bokslutspolitik åter

kommer vi i Kapitel 17.

13.4.4 Andra automatiska ej räntebärande skulder

Som nämnts består andra automatiska ej räntebärande skulder~ AA,

huvudsakligen av inkomst- och varuskatteskulder samt interimsskul

der. Som framgått av Tabell 13:5 har för de olika företagsgrupper

na storleken på och utvecklingen av AA/T nära sammanfallit med

mönstret för LB/T. Endast för profil E kan en viss avvikelse sägas

ha förelegat. AA/T har här understigit LB/T med ett par procent
enheter.

Vad gäller inkomstskatteskuldens andel av totalkapitalet

torde denna samvariera med företagets lönsamhetssituation. Väl så

avgörande för andelens storlek är dock summan av de preliminärskat

tebetalningar som vidtagits under året. Även hur bokslutstidpunkten

är förlagd i förhållande till uppbördsterminerna har stor betydelse.

Vad varuskatteskulden beträffar kan vi förvänta ett positivt sam

band mellan dess andel av balansomslutningen och tillgångarnas om

sättningshastighet. Då emellertid den vid årets slut föreliggande
mervärdeskatteskulden betingas av omsättningen under de senare

månaderna av året blir också omsättningens säsongfluktuationer av
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betydelse för skuldens storlek. Nu anförda skäl omöjliggör eventu

ella försök att via mått på lönsamhet~ tillgångarnas omsättnings
hastighet etc finna bestämda mönster med avseende på AA/T. Därtill
gäller att kvaliteten på AA/T kan ha varit bristfällig därför att
vissa företag kvittat sina skattefordringar med skatteskulder medan
andra företag bruttoredovisat desamma.

13.405 Handelskrediter

Eftersom handelskredite~H~är den automatiska skuld vars andel av
total kapitalet vägt tyngst är utvecklingen av de automatiska skul
derna i högsta grad förknippad med HKo Som redan framgått har HK/T
för totalen minskat från 20 till 17 procentenhetero

I avsnitt 13.3 konstaterades en negativ samvariation mellan
de kortfristiga skuldernas andel av totalkapitale~ KS/~ och E/To
Av Tabell 13:5 torde kunna utläsas att HK/T är den grundläggande
källan till detta sambando Nollordningskorrelationen mellan HK/T
och E/T har vid periodens början, för periodens nivå och vid perio
dens slut uppgått till -0,59, -0,56 respektive -0,560 1

övriga delar av KS/T, dvs huvudsakligen LB/T och AA/~ har
inte uppvisat motsvarande storleksskillnader mellan profiler.
Även slutsatserna beträffande periodens förändringar i HK/T överens
stämmer med dem gällande KS/T. Medan lågtillväxtprofilerna endast
haft minskningar i HK/T på någon procentenhet uppgick de för profi-
lerna C, D och E till mellan 5 och 7 procentenheter. Profildata
synes peka på att vid en viss nivå på Tt låter sig inte T' finansi
eras med en oförändrad andel HK. A andra sidan kan HK' i finansi
eringsautomatiskt hänseende förväntas vara närmare förbunden med O'
än med T,.2 I avsnitt 12.2 noterades att Q'/T' legat på en betyd

ligt lägre nivå för högtillväxtprofilerna. En nivå vilken i mot-

l Detta kan jämföras med Peterssohn (1976) som funnit stöd för hypo
tesen att företag med större tillgång till långfristigt kapital
(eget plus främmande) utnyttjar kortare kredittider än företag med
en mindre andel långfristigt kapital. Det förefaller rimligt att
kredittidens längd samvarierar positivt med HK/T (vår anm).

2 Denna förväntan om att HK' skulle vara mer förbunden med O' än med
T' styrks dock ej av nollordningskorrelationerna mellan variablerna.
Korrelationen mellan HK' och O' har uppgått till 0,23 vilket kan
jämföras med den mellan HK' och T' vilken uppgått till 0,36.
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sats till den för A- och B-profilerna understeg talet ett. Mot
den bakgrunden synes det rimligt att de förra profilerna fått vid
kännas en minskning i HK/T vilken överträffat den för lågtillväxt
profilerna.

En jämförelse mellan exempelvis lågtillväxtprofil A och
högtillväxtprofilerna Doch E visar på ganska avsevärda skillnader
vad gäller storleksnivån på HK/T. Att andelarna varit större för
de senare profilerna kan sammanhänga med att de i högre grad om
fattar företag vars kapitalstorlek i utgångsläget varit låg. Före
komsten av ett negativt samband mellan kapitalstorlek och (HK/T}o
bekräftas också av att nollordningskorrelationen uppgått till
-0,24. Tolkningen av data skulle därför kunna vara den att mindre
företag varit mer leverantörsberoende) dvs utnyttjat längre kredit
tider än stora företag. l

Eftersom HK regelmässigt kan antas vara varuanknuten borde
de profilvisa skillnaderna i HK/T också ha avspeglat sig i profiler
nas tillgångsstruktur. En jämförelse mellan HK/T i Tabell 13:5 och
VL/T i Tabell 12:3 antyder emellertid inget nära samband mellan va
riablerna. Nollordningskorrelationen mellan (HK/T)m och (VL/T)m
har också enbart uppgått till 0,23. Skillnaderna mellan profiler
har varit betydligt mer markerade för HK/T än för VL/T. Likaså
har förändringarna i VL/T varit mer likformiga än de för HK/T.
Medan för totalen VL/T och HK/T minskat i ungefär lika omfattning
har profilffiÖnstren varit betydligt mer oenhetliga och pekar ej i

någon bestämd riktning. Avsaknaden av starka samband torde delvis
sammanhänga med våra definitioner av HK och VL. HK omfattar leve
rantörsskulder, förskott från kunder och kortfristiga koncernskul
dero VL omfattar råvaror, produkter i arbete och färdigvarulager.
Den angivna förväntan om samvariation mellan HK/T och VL/T avser
dels leverantörsskulder jämfört med råvarulager, dels kundförskott
jämfört med resterande varulager. Därtill kommer att kortfristiga
koncernskulder kanske inte alltid varit av karaktären handelskredi
ter. Definitionen av HK och VL kan ha medfört att vi ej observerar
den samvariation mellan HK/T och VL/T som egentligen förelegat.

l Jämför Peterssohn (1976, s 255) som utifrån vissa jämförande ana
lyser rörande kredittidens längd i små och stora företag föreslår
att följande hypotes prövas: "Små företag kräver som kunder längre
kredittider än stora kunder". I den av Peterssohn gjorda analysen
är dock små företag liktydigt med företag med mindre än 50 anställ
da.
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13.4.6 Pensionsskulder

I Tabell 13:8 redovisas för de olika företagsgrupperna hur T' för

hållit sig till pensionsskulderna,AP~ochderas utveckling.

Tabell 13:8. Medianer för T ' och AP' . Aritmetiska medelvärden för
(AP/T) , (AP/T) och (AP/T) . Avser totalen och pro-
filern~.

m s

~Totalt A B C D E

Varlabel

T' 8,6 6,'7 4,9 11,9 20,6 12,6

AP' 8,'7 7,8 8,3 10,6 17,0 6,8

(AP/T) 7 8 6 6 3 9o
(AP/T) 7 8 '7 6 3 8

m
(AP/T) '7 9 8 6 3 6

s

AP är liksom LB en löneberoende skuld varför vi också klas
sificerat den som en automatisk skuld. Automatiken är dock villkor

lig i bemärkelsen att företagets anslutning till FPG/PRI-systemet
kräver att företaget bedömts som tillräckligt kreditvärdigt. Givet
denna förutsättning har AP egenskapen av automatisk skuld. Till
skillnad mot LB beror den dock inte enbart på lönekostnadernas stor
lek och förändring. Pensionsåtaganden avser så gott som uteslutan
de anställda av kategorin tjänsteman. Primärt är det därför löne-

kostnaderna för denna grupp som påverkar AP. Emellertid är också
faktorer som åldersstruktur, könsfördelning, ålder vid anställnings
tidpunkten mm avgörande för pensionsskuldens storlek och utveck
ling. Det är därför inte förvånande att profilerna är mer hetero
gena med avseende på storleken av AP/T jämfört med LB/T. Av ta
bellen framgår att för totalen har T' och AP' varit av samma stor
leksordning varför också relationen AP/T kvarstått oförändrad över

perioden. Profilerna A och B har haft en AP' överstigande TI vil
ket medfört att AP/T ökat något. Resterande profiler har haft en
minskande eller oförändrad andel AP/T.
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Det skulle möjligen kunna förväntas att den mellan profiler
na skiftande andelen AP/T sammanhängt med att åtskilliga företag
inte haft pensionering i egen regi och att siffrorna enligt Tabell
13:8 skulle bli andra om dessa företag exkluderades från beräk
ningarna. Ett uteslutande av de företag vars (AP/T)o' (AP/T)m och/
eller (AP/T)s varit noll, påverkar dock inte den nu lämnade bilden. l

En delförklaring till profilernas heterogenitet visavi AP/T - jäm
för t ex profil D med profil A - torde dock ändå vara att den
historiska tidpunkten för övergång till pensionering i egen regi
skilt sig mellan företag.

13.5 SAMMANFATTNING

Den utveckling som kännetecknat företagsgrupperna kan sammanfattas
enligt följande:

Totalen. Drygt tre fjärdedelar av T' har skuldfinansierats.
Under perioden har den kortfristiga skuldfinansieringens andel,
KS/T, legat på en relativt oförändrad nivå. En minskande
andel E/T har motsvarats aven ökad andel långfristig skuld
finansiering. Eftersom de automatiska skuldernas andel, AS/T,
varit relativt oförändrad, har de icke-automatiska skuldernas
andel, lA/T, stigit i takt med en sjunkande E/T. En större
minskning av den på handelskrediter belöpande andelen, HK/T,
och en liten minskning av den andel som avser skattekrediter,
SK/T, har delvis uppvägts av att övriga automatiska skuld
slags andelar av total kapitalet ökat.

Profilerna A och B. För profil B observerades att andelen
av T' som skuldfinansierats, avsevärt överstigit den andel,
som gällt för övriga profiler. l övrigt har också dessa

Av samtliga 431 företag har genomgående under perioden 383 stycken
redovisat pensionsskulder. Av företagen hänför sig 176 till pro
fil A, 87 till profil B, 75 till profil C, 38 till profil D och 7
till profil E. För de så reducerade företagsgrupperna har de
aritmetiska medelvärdena för andelarna (AP/T) ,(AP/T) och (AP/T)
antagit följande värden. Totalt: 7,7 respek€ive 8 pr~centenhe- s
ter. Profil A: 8, 8 respektive 10 procentenheter. Profil B: 6, 7
respektive 8 procentenheter. Profil C: 7,7 respektive 7 procent
enheter. Profil D: 4, 4 respektive 4 procentenheter. Profil E:
13, 12 respektive 9 procentenheter.
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företagsgrupper kännetecknats aven oförändrad storlek på
KS/T, en ökad långfristig skuldfinansiering och en ökande
rA/T som kompensation för sjunkande E/T. Medan profil A haft
en oförändrad relation AS/T, har profil B haft en svag minsk
ning i densamma. För båda profilerna har gällt att SK/T
minskat. För profil B har detta även medfört att de automa
tiska räntekostnadsfria skuldernas andel, AF/T, minskat.
ökningarna i övriga ej räntebärande skuldslags andelar av total
kapitalet har ej kunnat uppväga den negativa utvecklingen med
avseende på AF/T.

Profil C. Enbart drygt 60 procent av T' har skuldfinansierats.
En minskning i KS/T har motsvarats av ökningar i SK/T, rA/T
och E/T. Minskningen i KS/T har primärt föranletts av HK/T.
AS/T har emellertid inte i motsvarande mån minskat. Minsk
ningen har begränsats av att AF/T, och då speciellt SK/T,
utvecklats positivt.

Profil D. Liksom profil C har profil D kännetecknats av att
en kraftigt minskad KS/T kombinerats med en ökad långfristig
skuldfinansiering. Antalet procentenheters ökning av rA/T har
varit större än för andra profiler. För lågtillväxtprofiler
na syntes denna ökning nödvändig för att möta en otillräcklig
egenkapitalfinansiering. För D-profilen tycks ökningen i
första hand ha föranletts aven bristande automatisk skuldsätt
ning. Minskningen i KS/T och AS/T har framför allt samman
hängt med en sjunkande HK/T.

Profil E. Även E-profilen har haft en minskande andel KS/T.
Denna nedgång, huvudsakligen knuten till HK/T, har emellertid
uppvägts aven markant ökning i SK/T, varför AS/T kvarhållits
på en oförändrat mycket hög nivå. ökningen i E/T har därför
motsvarats aven reduktion i rA/T.

Om i stället respektive finansieringskälla ställs förgrunden
har de huvudsakliga observationerna varit följande:

Andelen kortfristiga löneberoende skulder, LB/T, har beskrivit
en mycket homogen utvecklingsbild. För samtliga profiler utom
för profil E har andelen ökat från 4 till 5 procentenheter. I
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sammanhanget noterades ett ganska starkt positivt samband
mellan TI och lönekostnadernas ökningstakt.

SK/T. För totalen har SK/T minskat från 12 till 11 procent
enheter. Variationsvidden mellan profilmedelvärdena för (SK/T)o
och (SK/T)s uppgick till 12 respektive 11 procentenheter.
Mellan SK' och RT observerades ett starkt positivt samband.

HK/T. För totalen har HK/T minskat från 20 till 17 procent
enheter. Variationsvidden mellan profilmedelvärden har varit
mycket stor. Den uppgickt för (HK/T)o till 29 procentenheter,
för (HK/T)s till 25 procentenheter. HK/T har endast minskat
marginellt för lågtillväxtprofilerna medan avsevärda minsk
ningar registrerades för övriga profiler. Vi kunde även note
ra en negativ samvariation mellan HK/T och E/T och därmed
mellan KS/T och E/T.

KS/T. Utvecklingen för KS/T har hängt intimt samman med
utvecklingen för HK/T. För totalen har KS/T minskat från 33
till 30 procentenheter. Variationsvidden för profilmedelvär

den uppgick för (KS/T)o och (KS/T)s till 33 respektive 26
procentenheter. Det framkom också att profiler med en lägre
andel KS/T också haft ett i förhållande till det långfristiga
kapitalet mindre rörelsekapital än profiler med en högre andel
KS/T.

AS/T. För totalen har AS/T minskat från 47 till 46 procent
enheter. Variationsvidden mellan profilmedelvärden utgjorde

för både (AS/T)o och (AS/T)s 17 procentenheter. I viss mån
föreföll hög TI tendera att minska andelen AS/T. A andra sidan
syntes hög TI och hög räntabilitet medföra en ökning av
andelen AF/T. Detta främst till följd aven positiv samvaria
tion mellan egenkapitalets och skattekrediternas utveckling.

lA/T. Denna andel har för totalen ökat från 17 till 23 procent
enheter. Variationsvidden mellan profilmedelvärden uppgick

för både (IA/T)o och (IA/T)s till 19 procentenheter. En nega
tiv samvariation mellan rA/T och E/T kunde noteras.
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14. l INLEDNING
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RÄNTABiliTETEN OCH
DESS DEKOMPONERING

Vid den utvidgade beskrivning av företagsgrupperna som hittills genom
förts, har intresset primärt rört företagens tillväxt, hur denna till
växt använts och finansierats samt vilka åtföljande förändringar i
kapital strukturen som ägt rum. I detta kapitel skall vi beskriva
företagens räntabilitetsförhållanden. Huvudvikten kommer därvid att
läggas på en granskning av räntabiliteten ur finansieringssynvinkel.
Motivet härtill är att vi ser kapitalstrukturen och dess förändringar
som vårt centrala studieobjekt. I Kapitel 12 klargjordes att RE
- via R~ - varit den helt avgörande bestämningsfaktorn till El. I det
ta kapitel skall RE som funktion av RT, RS och S/E behandlas. Efter
som ~RT inkluderats bland basvariablerna skall vi även studera de
rantabilitetsförändrinqar som förevarit under perioden. Det är således

samband (5) - nivå- och förändringsvärden enligt beskrivningsschemats
flerperiodsversion1 - och räntabilitetsbidragets, (RT-RS) S/E,
dekomponering på underliggande räntabilitetsbidragskällor som står i
förgrunden. 2 Dekomponeringen skall följa skuldernas indelning i auto
matiska och icke-automatiska skulder, dvs S/E uppdelas i AF/E (skuld

sättningsgrad till följd av automatiska räntefria skulder), AR/E
(skuldsättningsgrad till följd av automatiska räntebärande skulder)
och IA/E (skuldsättningsgrad till följd av icke-automatiska skulder).

l Jämrör Figur 4:2 och Figur 4:3 i Kapitel 4~

2 Jämrör Figur 4:2 och den del av beskrivningsschemat som rubricerats
"Kapitalstruktur och räntabili tetsbidrag H

•
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Emellertid kan företagens räntabilitetssituation också studeras
utifrån de reala, snarare än de finansiella, förutsättningar som om
gärdat verksamheten. Vad vi här åsyftar är en dekomponering av RT
och ~RT på ett antal underliggande mått, vilka bl a speglar kapitalets
omsättningshastighet, resursförbrukningens sammansättning, dvs kost
nadsstrukturen, kapital intensiteten och den bakomliggande produktivi
tetssituationen.' Också dessa aspekter skall vi ägna viss uppmärksam
het i detta kapitel. Nu exemplifierade mått är dock inte meningsfulla
för tillgångsslag typ aktier och andelar ffi m, dvs för sådana tillgång
ar som inte erfordrats för eller ej varit en direkt följd av den egent
liga industrirörelsens drifto Därav den tidigare nämnda gränsdrag
ningen mellan driftsnödvändiga tillgångar~ DT, och driftsfrämmande
tillgångar, OF. Det dekomponeringsförfarande som skall följas med
avseende på RT framgår av Figur 14:1 o Figuren avser beskrivnings
schemats enperiodsversion. De nivå- och förändringssamband, som
sedermera skall utnyttjas, kan sedan konstrueras efter de principer
som. angivits i Kapitel 4.

Samband (a) innebär att räntabiliteten på driftsnödvändiga
tillgångar, ROTj ' avskiljs från RTj . Den förra kan sedan enligt sam

band (b) dekomponeras på variablerna vinstprocent, VDTj/Oj' och till
gångarnas omsättningshastighet, 0./UT'0 2 Samband (d) kan ses som ett

J J
alternativ till samband (b). Skillnaden är den av vinstprocenten, dvs
vinstpålägget, och tillgångarnas omsättningshastighet uttrycks i ter
mer av totala kostnader, TK., och inte i termer av 0.0 Kostnadsstruk-

J 3 J
turen kan antingen studeras via samband (c) eller genom att TKj
dekomponeras på avskrivningar, AVj , löne- och löneberoende kostnader
inklusive pensionskostnader, LPj,samt resterande rörelsekostnader,
A~. Sambandsformulering (e) innebär att vi på företagsnivå med redo
visningsmässiga mått tangerar spörsmål som via agg regerade data tra
ditionellt brukar studeras på makronivå. FVj/Aj, dvs förädlingsvärdet
satt i relation till antalet arbetstimmar, är ett mått på värdeproduk-

Jämför Figur 4:2 och Figur 4:3 och den del av beskrivningsschemat som
rubricerats "Andra räntabilitetsmått m m".

2 Observera att i detta sammanhang exkluderar O' de finansiella intäk-
ter som föranleds av räntabiliteten på drifts~rämmande tillgångar,
RDFjo Jämför Appendix 2~ avsnitt 2.4.

3 Siffran 100 i samband (c) förutsätter att RDTj , VDTj/O j och respek-
tive kostnadsslags andel av omsättningen uttrycks i procent. Av detta
följer att formuleringarna enligt Figur 14:1 också förutsRtter att

DT . /'T., DF ./f. och O. /DT. uttrycks som decimaltal.
J J J J J J
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V
DT

. O.
__J<lI --..J....-

O. DT.

l J J AV. LP. Ar<:.

~ = 100 - ~ - ~ - ~
O. O. O.

J J J

(a)

(b)

(c )

Utnyttjade

TK.
~

DT.
J

FV. A. VDTj LP. l
(~. -L. .~)
A. DT LP. FV. 10

J j J J

lsymboler

( d)

(e)

RDTj
RDFj
VDTj lOj

O./DT.
J J

O.
J

AV.
J

LP.
J

Figur 14:1.

Räntabilitet på driftsnödvändiga tillgångar

Räntabilitet på driftsfrämmande tillgångar

Vinstprocent

Tillgångarnas omsättningshastighet

Omsättning

Avskrivningar

Löne- och löneberoende kostnader inklusive pensions
kostnader

resteraDde rörelsekostnader

Vinstpålägg

Förädlingsvärde, dvs VDTj + LP
j

Antalet presterade arbetstimmar under året

R
T

. och dess dekomponering enligt beskrivningsschemats
en~eriodsversion.

l Beträffande en utförligare definition av respektive variabel se
Appendix 2, avsnitt 2.4.



308

tiviteten. l Aj/DT., dvs antalet arbetstimmar per tusental tillgångs
kronor är ett mått

J
på den inverterade kapitalintensiteten. 2 Måtten

VOTj/LPj och lPj/FVj anger hur förädlingsvärdet fördelas på produk
tionsfaktorerna arbete och kapital. VOTj/LPj uttrycker förhållandet
mellan resultat och lönekostnadero LP·/FV. står för lönekostnadernas
andel av förädlingsvärdet. 3 4 J J

Kapitlet disponeras enligt följande: Som utgångspunkt redo
visas avsnitt 14.2 grundschemats RE-samband. I avsnitt 14.3 disku
teras de räntabilitetsförändringar som ägt rum under perioden. I
avsnitt 14.4 penetreras beroendeförhållanden mellan S/E och RS. 5

Där uppmärksammas även skuldstrukturens betydelse i sammanhanget.
I avsnitt 14.5 redogörs för övriga beroendeförhållanden inom RE
sambandets ram. I avsnitt 14.6 undersöks vilket räntabilitetsbidrag

till RE som föranletts av skuldsättningsgradens olika komponenter.
Därmed erhålls en översikt över skuldstrukturens inverkan på före
tagens räntabilitet. I avsnitt 14.7 dekomponeras räntabiliteten på
totalt kapital efter de riktlinjer som dragits upp i Figur 14:1. I
avsnitt 14.8 sammanfattas kapitlet.

l Dvs förädlingsvärdet uttrycks i löpande priser och ej i fasta pri
ser. Om förädlingsvärdet mäts i fasta priser erhålls ett produk
tivitetsbegrepp som baseras på volymutveckling och ej värdeutveck
ling. Jämför Backelin (1971, s 220).

2 Produkten av FV./A. och A./DT., dvs FV./DT., är ett mått på den in
verterade kapit~lk~effici~nteti. OcksåJvåri mått på tillgångarnas
omsättningsh~stighet,O./DT., kan ses som en på företagsnivå existe
rande parallell till deh in~erterade kapitalkoefficienten. Det
gängse måttet på kapitalkoefficient är annars realtillgångarna i
fasta priser satta i relation till förädlingsvärdet i fasta priser.
Även de gängse måtten på produktivitet och kapitalintensitet brukar
formuleras i fasta priser.

3 Alternativt kan de två produktionsfaktorersättningskvoterna samman
slås till en faktor VDTo/FV.. Skälet till att anförd formulering
föredragits är framför ~lltJatt vi önskat ett direkt uttryck för
relationen vinst/löner.

4
Skälet till att samband (e) innehåller faktorn 1/10 är att en defi-
nitionsmässig formulering av sambandet kräver detta när R

DT
. ut

trycks i procent och när FV., DT., VDT . och LP. uttrycks l tusental
kronor. J J J J

5 Eftersom intresset nu avser räntabilitetsnivån under perioden är det
måtten enligt beskrivningsschematsflerperiodsversion som är de rele
vanta variablerna. Observera således att i detta sammanhang använd
S/E överensstämmer med vad i Kapitel 12 och 13 betecknades som
(S/E) o

m
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14~2 RE-SAMBANDET

I Figur 14:2 och Tabell 14:1 redovisas för de olika företagsgrupperna
grundschemats RE-samband~ Som redan påpekats i Kapitel 11 har C
profilen på många sätt haft den gynnsammaste räntabilitetssituationen.

En bland profilerna högsta Rr och lägsta RS har, trots ett lågt S/E

tal ~ medfört en hög RE. B-profilen har beskrivit det motsatta mönstret
då den kännetecknats av lägst RT och högst RS. Mätt i standardvärden
har profilens S/E varit den efter profil E näst högsta. l Tillsa~mans

har detta resulterat i en RE nära noll. 2 A- och D-profilerna är
varandra lika såtillvida att företagen karaktäriserats av liten sprid
ning mellan variablernas standardvärden. Samtliga D-profilens
variabler har dock legat på en betydligt högre nivå än vad som varit
fallet för A-profilen~ Profil E, slutligen, har påmint om D-profilen
vad gäller RT och RS• Dess höga S/E-tal har dock medfört en avsevärt

högre RE.
Vad samvariationen mellan variablerna beträffar tycks Figur

14:2 tyda på:

l. Ett positivt samband mellan RE och RT. En rangordning av
profilerna efter höjden på Rr överensstämmer i stort med en

rangordning efter RE.

2~ Ett positivt samband mellan RS och S/E~ Profiler med högre
S/E har också kännetecknats av högre RS.

3. Förekomsten av samband mellan övriga variabel kombinationer

ter sig inte lika uppenbar.

I Tabell 14:2 redovisas de parvisa nollordningskorrelationerna

mellan RE' RT, RS och S/E.
Tabell 14:2 styrker det visuella intryck från Figur 14:2 som

sammanfattats enligt punkterna lo, 2. och 3. Även om ett definitions

mässigt samband mellan RE och övriga variabler existerar är informa
tionen enligt korrelationsmatrisen inte ointressant. Det mycket

starka positiva sambandet mellan RE och RT på 0,85 visar att

l Om medianer i stället för aritmetiska medelvärden används för en
karaktäristik har dock B-profilens S/E även understigit den för
profil D. Jämför också avsnitt 12.4.

2 Aritmetiska medelvärdet för RE har varit negativt, nämligen -2,2.
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S/E

E
2,0

E

1,0

c

D

0,0

A

B

-1,0

B

D

C

A

S/E

Figur 14:2. RE' RT, RS och S/E. Standardvärden för profilerna.

Tabell 14:1. RE-s~bandets variabler. Medianer för totalen och
profl1erna.

Variabel RE

Kate-
gori

S/E "Oförklarad
komponent"

Totalt 12,1 7,9 + ( 7,9 5,4) 2,09 -1,0

A 9,3 6,9 + ( 6,9 - 4,7) 1,59 -1,1

B 0,4 5,6 + ( 5,6 - 7,1) 3,44 0,0

C 26,6 11,9 + (11,9 - 4,6) 1,75 +1,9

D 21,5 10,2- + (10,2 - 6,4) 3,64 -2,5

E 30,5 9,5 + ( 9,5 - 7,0) 7,34 -2,1
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Tabell 14:2. Nollordningskorrelationer mellan RE' R
T

, R
S

och S/E.

RT RS S/E

RE 0,85 -0,26 -0,15

RT -0,20 -0,10

RS 0,53

av variansen i RE mellan företag har den helt övervägande delen kunnat

hänföras till variansen i RT. Att en negativ samvariation mellan RE
och RS förelegat överensstämmer med vad som kan förväntas enligt det
definitionsmässiga sambandet. Så har emellertid inte varit fallet
vad gäller RE jämfört med S/E. Förekomsten av den svagt negativa sam
variationen mellan S/E och RE sammanhänger dels med det väsentligt
positiva sambandet mellan S/E och RS på 0,53, dels i viss mån med det
låga negativa sambandet mellan S/E och RT. Effekterna härav har
suddat ut den definitionsmässiga beroenderiktningen. Partialkorrela

tionen mellan RE och S/E vid konstanthållning för både RS och RT har
också uppgått till 0,09.

14.3 ~RE-SAMBANDET

Om vi ser till räntabilitetsförändringarna under den studerade tids
perioden kan dessa beskrivas via följande samband: l

I Figur 14:3 sammanfattas standardvärdena för de förändrings
tal som gällt för profilerna. I Tabell 14:3 redovisas också median
värdena för ~RE-sambandet.

Bilden av profilernas räntabilitet modifieras åtskilligt när
även räntabilitetsförändringarna läggs till densamma. Som framgår av

l Jämför Kapitel 4 och samband (5) i Figur 4:30 För det enskilda före-
taget och året gäller att ~RE' = 6RT · + (~RT·-~RS') S./E. +

J J J J J J
+ (RT · l-RS ' l) ~(S/E) .. Om (6RT ·-6RS ·)<0 kommer faktorn

J- J- _ J J J
(6RT.-~RS.)S./E. att spegla en negativ räntabilitetsbidragseffekt.

J J J J
Om 6(S/E) .>0 och om (RT · l-RS ' l) > O kommer faktorn (RT · l -

J J- J- J-
- R

S
' l) 6(S/E). att spegla en positiv räntabilitesbidragseffekt.
J- J

Nämnda samband (5) som inkluderar nivå- och förändringsmått syftar
till att spegla den för undersökningsperioden genomsnittliga natu
ren hos dylika effekter. Beträffande begreppet negativ räntabili
tetsbidragseffekt jämför med Albach et al. (1975).
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~RE ~RT ~RS
l,°...----------:::--------:::....--------==-------------

B

0,5 B

C
D

O D A

A

C

-0,5 E

E

-1, O 6>----------,....------r---------r-----------. ..J

~(S/E)

Figur 14:3. bRE' ~RT, ~RS och~(s/E) Standardvärden för profilernao

Tabell 14:3. 6R
E

-sambandets variabler. Medianer för totalen och
profilerna.

Variabel 6R
E

6R
T

+ (tJRT-6R
S

) S/E + (R - R ) ~(S/E) tlOförkla-
T S

rad kom-
Kate ponent"
gorl

Totalt -1,11 -0,28 + (-0,28-0,01) 2,09 + 1,9-5,4) 0,05 -0,28

A -1,55 -0,59 + (-0,59-0,10) 1,59 + 6,9-4,7) 0,06 +0,05

B 0,79 0,29 + ( 0,29-0,15) 3,44 + ( 5,6-7,1) 0,16 +0,26

C -0,84 -0,23 + (-0,23+0,05) 1,75 + (11,9-4,6)-0,02 -0,15

D -3,46 -0,61 + (-0,61-0,01) 3,64 + (10,2-6,4) 0,09 -0,94

E -6,07 -0,60 + (-0,60+0,18) 7,34 + ( 9,5-7,0)-0,71 -0,61
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Figur 14:3 och Tabell 14:3 blir emellertid beskrivningen i hög grad
beroende av valet av centralmåtto Förändringstalen är uppenbarligen
känsliga för variabelfördelningarnas utseende. Vi skall därför be
gränsa slutsatserna till de fall där standardvärden (aritmetiska
medelvärden) och medianer pekar åt samma håll.

Vi har redan sett hur profil B kännetecknats av såväl
lägst RE som lägst RT. För förändringen i dessa variabler gäller
emellertid det motsatta förhållandet. Profil B är den enda profil
som haft ett positivt värde på ~RT och därmed på 6RE. Visserligen har
det positiva värdet på 6RS och även det för 6(S/E), eftersom räntemar
ginalen (RT-RS) varit negativ, haft en reducerande inverkan på ~RE.

Denna reduktion har dock mer än väl uppvägts av profilens höga S/E
och av dess 6RT överstigande 6RS. C-profilen, vars räntabilitets
situation med avseende på nivåvär?ena på många sätt tycktes som den
gynnsammaste, har haft låga värden på 6RT och 6RS" Detta i kombina
tion med en över tiden stabil skuldsättningsgrad har medfört att 6RE
legat ganska nära noll. l Vid sidan aven mycket hög RE har profilen
således också kännetecknats aven över tiden stabil räntabilitet på
eget kapital. För profilerna A och D har både 6RT och 6R E antagit
lägre värden än för profilerna B och C. Det för profil E negativa
6RE-talet har, eftersom 6RT varit negativ, framför allt föranletts av
dess höga S/E-tal o

Beträffande samvariationen mellan 6RE-sambandets förändrings
variabler tyder Figur 14:3 på en höggradig samvariation mellan 6RE och
6RT" Nollordningskorrelationen mellan variablerna har uppgått till
0,81, dvs ett mycket starkt positivt samband av samma storleksordning
som det mellan RE och RT. Förutsatt att RS och S/E är konstanta, dvs

att ~RS och 6(S/E) är noll~ kan ~RE-sambandet reduceras till

~RE = ~RT (1+S/E).2 Samvariationen mellan ~RE och ~RT framstår då som
definitionsmässigt betingad. Det mycket starka sambandet mellan ~RE

och 6RT är mot denna bakgrund inte förvånande. Beträffande ~RS och

l Detta gäller än mer om man ser till profilens aritmetiska medelvär
den på ~RE' 6RT och 6RS o Dessa har uppgått till -0,52, -0,13
respektlve 0,0).

2
Det helt definitionsmässiga sambandet avser egentligen det enskilda
företaget och året, dvs om 6RS ' och 6(S/E). är noll gäller att 6R

E
" =

J J J
= 6RT · (l + S./E.). Jämför första not i anslutning till avsnitt 14.3.

J J J
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~(S/E) har annars profilerna med negativ ~RS,dvs C och E, också haft

negativ ö(S/E), medan det omvända gällt för övriga profiler. För tota

len har också nollordningskorrelationen mellan ~RS och ~(S/E) uppgått

till 0,22. Således liksom för RS och S/E en positiv samvariation, om

än inte lika stark. I övrigt har den inbördes samvariationen mellan
förändringsvariablerna varit försumbar. l

Ett sammanfattande omdöme om företagens räntabilitetsutveck

ling blir följande: En i allmänhet negativ öRE har i första hand be

rott aven negativ räntabilitetsbidragseffekt, dvs (~RT - ~RS) S/E har

verkat i negativ riktning då (~RT - ~RS) varit negativ. I andra hand

är det ~RT i sig som haft en negativ inverkan. allmänhet har den

positiva räntabilitetsbidragseffekt som erhållits via faktorn (RT-RS)~(S/E)

inte varit tillräcklig för att uppväga effekten av övriga faktorer. Med

andra ord: ökningen i skuldsättningsgraden till trots har flertalet före

tag haft en minskande egenkapitalräntabilitet, vilken föranletts aven

sjunkande räntabilitet på totalt kapital i kombination med en svagt
stigande låneränta. 2

14.4 SKULDSÄTTNINGSGRAD, LANERÄNTA OCH SKULDSTRUKTUR

14.4.1 Allmänt

Den positiva samvariation mellan RS och S/E som ovan visats föreligga

strider i och för sig inte mot förväntan. Givet att högre S/E också

inn~bär högre risk förefaller det rimligt att kreditgivarna strävat

mot att kompensera sig härför. En högre RS för hög-SIE-företagen

än för låg-SIE-företagen vore mot denna bakgrund naturlig. Storleken

av RS betingas dock inte enbart av S/E. Skuldstrukturen i form av

räntebärande eller ej räntebärande skulder borde också ha stor bety

delse. Frågan är därför om det är skuldstrukturen snarare än S/E-talets

höjd som är förklaringsfaktorn till det positiva sambandet. I av

snitt 14.4.2 diskuteras för de olika företagsgrupperna S/E-talets

l Enda undantag härifrån har gällt nollordningskorrelationen mellan
6R

E
och 6R

S
vilken uppgått till -0,11.

2 De under perioden små förändringarna i låneränta har även framförts
på andra håll. Jämför t ex Gandemo (1976, s 251). Jämför också
diskussionen i avsnitt 9.2.
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sammansättning från räntekostnadssynpunkt. Ett studium av de andelar

av S/E som hänför sig till olika skuldslag blir liktydigt med ett
studium av skuldstrukturen. I avsnitt 14.4.3 jämförs några alter-
nativa mått på skuldsättningsgrad med de mått på låneränta som hör
samman med respektive skuldsättningsgradsdefinition.

14.4.2 Skuldsättningsgrad och skuldstruktur

Olika skuldslag har skiftande konsekvenser med avseende på RS och där
med på företagets finansiella risk. Den skuldstrukturaspekt som är
av huvudsakligt intresse vid en analys av bestämningsfaktorerna till RS
rör skuldernas indelning i automatiska räntefria skulder, AF,
automatiska räntebärande skulder, AR, och icke-automatiska skulder, lA.

l Tabell 14:4 har S/E för de olika företagskategorierna uppdelats på
AF/E, AR/E och lA/E. Dessutom redovisas hur stor andel av skulderna
eller, vilket är samma sak, hur stor andel av S/E som belöpt på respek
tive skuldkategori, dvs värdena på AF/S, AR/S och lA/S.'

Tabell 14:4. Medianer för S/E och dess uppdelning på AF/E, AR/E och
lA/E.2 Aritmetiska medelvärden för andelarna AF/S, AR/S
och lA/S. Avser totalen och profilerna.

~Varla-
bel

AF/E

AR/E

lA/E

S/E

AF/S

AR/S

lA/S

Totalt

0,68

0,73

0,60

2,09

34

36

30

A

0,58

0,47

0,41

1,59

38

34

29

B

0,74

1,29

1,38

3,44

20

41

40

c

0,77

0,62

0,34

1,75

42

36

22

D

0,87

1,11

1,16

3,64

26

39

35

E

1,40

3,46

1,98

19

55

26

l Enligt beskrivningsschemats enperiodsversion är exempelvis AF./E.:
S. /E. = AF. / S.. J J

J J J J
2 Som framgår av tabellen uppgår inom respektive grupp summan av de

angivna talen för AF/E, AR/E och lA/E ej helt till S/E. Detta be
ror på att medianer utnyttjas.
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Innan Tabell 14:4 kommenteras skall påpekas att speciellt
karaktäristiken av profil D synes känslig för valet av centralmått.

Medianen för S/E uppgår till 3,64. Om medianvärdena för de enskilda

skuldsättninqsqradkomponenterna summeras erhålls emellertid värdet

3,14. Detta kan exempelvis jämföras med motsvarande värden för

profil B: 3,44 respektive 3,41. Ser vi till de enskilda komponen

terna förefaller således B-profilens S/E-tal högre än D-profilens.'

En viss försiktighet vid tolkningen av tabellens S/E-tal bör iakttas.

Vad först komponenten AF/E beträffar har denna för totalen

utgjort 0,68 enheter motsvarande 34 procent av S/E. För profilerna

har AF/E legat inom intervallet 0,58 till 1,40. Profilskillnaderna

i AF/E har inte alls varit lika markerade som de för S/E. AF/E har

inte i nämnvärd utsträckning varierat med höjden på S/E. Företag med

hög S/E har haft en lägre andel AF/S än företag med låg S/E. Låg-S/E
profilerna A och C har således haft en AF/S på cirka 40 procentenheter.

För profilerna B, D och E har i stället gällt att AF/S legat på cirka

20 eller drygt 20 procentenheter. Ser vi till nollordningskorrela

tionen mellan S/E och AF/S har denna uppgått till -0,55, dvs ett
starkt negativt samband. Det starka sambandet är huvudsakligen att

hänföra till SK/So Nollordningskorrelationen mellan denna andel och

S/E har uppgått till -0,310 I föregående kapitel noterades att AF/T

låg på en lägre nivå för hög-SIE-profilerna B, D och E än för profi

lerna A och C. Ett förhållande som huvudsakligen var att tillskriva

skattekrediternas andel av total kapitalet, SK/T. Samtidigt varierade

inte de kortfristiga löneberoende skuldernas andel, LB/T, mellan

profilerna. Profilernas likartade storlek på AF/E föranleds således

av att LB/E varit högre för de profiler som haft låg E/T. Samtidigt

har den lägre andelen E/T för profilerna B, D och E medfört att profil

skillnaderna i SK/E inte blivit lika markerade som de gällande SK/T.

Detta framgår av Tabell 14:5, vilken kan jämföras med Tabell 13:5 i

avsnitt 13046

Att AF ej är förknippad med räntekostnader gör AF/E speciellt

intressant från räntabilitetsbidragssynpunkto Inför avsnitt 14.6

kan sammanfattningsvis noteras att de relativa skillnaderna i profi-

l Aritmetiska medelvärdet för S/E är för övrigt 4,60 för B-profilen
jämfört med D-profilens 4,08. Jämför avsnitt l2.4~10
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Tabell l4:5~ Media~er för AF/E och dess uppdelning på LB/E, SK/E och
AA/E. Aritmetiska medelvärden för andelarna LB/S, SK/S
och AA/S. Avser totalen och profilerna.

~Varla
bel

LB/E

SK/E

AA/E

AF/E

LB/S

SK/S

AA/S

AF/S

Totalt

0,14

0,38

0,12

0,68

8

19

7

34

A

0,11

. 0,34

0,09

0,58

8

24

7

38

B

0,21

0,29

0,13

0,74

7

9

4

20

c

0,13

0,46

0,13

0,77

8

25

9

42

D

0,19

0,45

0,16

0,87

7
13

6

26

E

0,49

0,45

0,27

1,40

6

8

5

19

lernas S/E-tal på intet vis motsvaras av samma relativskillnader
AF/Eo Hög-S/E-företagen har inte kunnat dra fördel aven korrespon
derande hög AF/E.

Beträffande AR/E - den huvudkomponent i ASjE vilken avser
automatiska räntebärande skulder - har det förhållit sig annorlunda.
Skillnaderna i AS/E mellan profiler har nämligen främst varit att hän
föra till skillnader i AR/E. Av Tabell 14:4 ser vi att en rangord
ning av profilerna efter höjden på AR/E (alternativt AS/E) beskriver
ett i förhållande till S/E likartat mönster. För totalen har ARjS upp
gått till 36 procentenheter~ Bortsett från profil E har profilernas
AR/S legat inom intervallet 34 till 41 procentenheter. För dessa
profiler har således, oavsett S/E-talets höjd, andelen av S/E hänför
lig till AR/E varit aven liknande storleksordning. En tendens till
positiv samvariation mellan S/E och AR/S kan dock skönjas. Noll
ordningskorrelationen mellan S/E och AR/S har uppgått till 0,29.
r Tabell 14:6 redovisas AR/E och dess uppdelning på HK/E och AP/E.

r avsnitt 13.4 såg vi att det rådde en negativ samvariation
mellan HK/T och E/To Med detta följer att relativskillnaderna mellan

l Till följd av centralmåttens karaktär uppgår delarna ej helt till
AF/E.
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Tabell 14:6. Medianer för AR/E och dess uppdelning på HK/E och AP/E. 1

Aritmetiska medelvärden för andelarna HK/S, AP/S och AR/S.
Avser totalen och profilerna.

~iVarla
bel

HK/E

AP/E

AR./E

HK/S

AP/S

AR/S

Totalt

0,49

0,17

0,73

26

11

36

A

0,27

0,17

0,47

20

14

34

B

0,97

0,26

1,29

31

la

41

c

0,45

0,14

0,62

27

9

36

D

0,91

0,09

1,11

34
4

39

E

2,54

0,46

45
10

56

företag med låg och hög S/E varit än mer markerade för HK/E än för
HK/T.

Av Tabell 14:4 framgår att för totalen har IA/E uppgått till
0,60 enheter eller 31 procent av S/E. Profilerna med lägre S/E har
även haft lägre lA/E. Beträffande andelen av S/E, hänförande sig
till lA, gäller atthög-S/E-profilerna (här bortses från profil E)
också haft de högre värdena på lA/S. 40 respektive 37 procent för
profil B och D jämfört med 29 respektive 22 procent för profil A och
C. Nollordningskorrelationen mellan S/E och lA/S har uppgått till
0,25. Iakttagelsen överensstämmer med den i avsnitt 1304 gjorda ob
servationen att en högre relation E/T som regel medfört att rA/T
legat på en lägre nivå.

Av den nu gjorda genomgången drar vi slutsatsen att företag
med höga S/E-tal som regel haft en mindre andel ej räntebärande skul
der än företag med låga S/E-tal. Följaktligen har i allmänhet också
gällt att företag med höga S/E-tal haft en jämförelsevis större skuld
andel fallande på icke-automatiska och automatiska räntebärande
skulder.

l Till följd av centralmåttens karaktär uppgår delarna ej helt till
AR/E.
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I Kapitel 10 frågade vi oss bl a huruvida alternativa defini
tioner av total kapitalet och därmed alternativa definitioner på skuld
sättningsgraden skulle medfört avsevärt annorlunda profilbildningar.
Låt oss avslutningsvis knyta an till den där förda diskussionen
genom att redovisa spridningsbilden för profilerna med skuldsättnings
graden definierad som S/E, som (AR + IA)/E och som lA/E. I Figur 14:4
redovisas profilernas standardvärden med avseende på dessa variabler.

S/E (AR+IA)/E IA/E

2,0

1,5

E

1,0

B

B E

0,5 D D

°
C A

========-=== ~
c

-0,5
A

-1,0

Figur 14:4.

S/E (AR+IA)/E ~A/E

S/E, (AR + IA)/E och lA/E. Standardvärden för profilerna.

Av figuren framgår att spridningsbilden för (AR + IA)/E ter
sig nästan identisk med den för S/E. Frånsett profil E ger inte heller

IA/E en speciellt ändrad spridninqsbild. Generellt qäller också att
samvariationen mellan de alternativa måtten på skuldsättningsgrad va
rit mycket stark. No11ordningskorrelationerna mellan S/E och
(AR + IA}/E samt mellan S/E och IA/E har således uppgått till 0,99
respektive 0,82.



320

14.4.3 Skuldsättningsgradens komponenter jämfört med korresponderan
de mått på genomsnittlig låneränta

För att klarlägga existerande mönster mellan höjden på S/E och höjden
på RS har i Tabell 14:7 S/E-talens komponenter - eller om man så
vill de alternativa måtten på skuldsättningsgrad - jämförts med den
genomsnittliga låneräntan som hör samman med dessa definitioner. AR/E
har jämförts med den genomsnittliga låneräntan på automatiska ränte
bärande skulder, RAR. IA/E har på motsvarande sätt jämförts med den
genomsnittliga låneräntan på icke-automatiska skulder, RIA" Likaså
har (AR + IA)/E jämförts med den genomsnittliga låneräntan på samtliga

räntebärande skulder, R(AR + lA)·

Tabell 14:7. Skuldsättningsgradens komponenter jämfört med korrespon
derande mått på genomsnittlig låneränta. Medianer för
totalen och profilerna.

~Varla
bel

lA/E

RIA

(AR + lA) lE

R(AR + lA)

Totalt

2,09

5,4

0,73

7,9

0,60

8,7

1,42

8,1

A

1,59

4,7

0,47

7,3

0,41

8,2

0,99

7,6

B

3,44

7,1

1,29

8,1

1,38

9,4

2,82

8,7

c

1,75

4,6

0,62

8,0

0,34

8,7

1,04

8,1

D

3,64

6,4

1,11

8,7

1,16

8,7

2,50

8,7

E

7,34

7,0

3,46

8,3

1,98

9,3

5,84

8,5

Som framgår av Tabell 14:7 är det positiva sambandet mellan
skuldsättningsgrad och låneränta ej längre uppenbart när skuldsätt
ningsgradens komponenter studeras. När det gäller AR/E och RAR kan
vi över huvud inte förvänta något positivt samband. RAR är - via års
visa räntesatser med avseende på den absoluta storleken av HK och AP 
schablonmässigt beräknad. Därför finns heller inget direkt samband
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mellan höjden på RAR och höjden på AR/E. l Inte heller mellan IA/E
och RIA förefaller någon samvariation ha förelegat. Detsamma måste

sägas ha gällt (AR + IA}/E och R(AR + lA). Redan på basis av
Tabell 14:7 skulle därför följande slutsats kunna dras: nen positiva
samvariation som kunnat observeras mellan RS och S/E beror huvudsak
ligen av att företag med hög S/E haft en lägre andel AF/S än företag
med låg S/E.

Skuldstrukturens betydelse för RS bekräftas också av att för
totalen har nollordningskorrelationerna mellan (AR + IA)/E och

R(AR + lA) samt mellan IA/E och RIA uppgått till 0,09 respektive -0,09,
dvs försumbara samband.2 Den höga korrelationen mellan S/E och RS på
0,53 skulle således primärt bero av skuldstrukturen, dvs av att AF/S
samvarierat negativt med S/E och RS. Detta kan också visas via
partialkorrelationen mellan S/E och RS. Vid konstanthållning för AF/S
uppgår denna till 0,16, dvs endast ett mycket lågt positivt samband. 3

Som tidigare redovisats är skattekrediterna, SK, den dominerande skuld
posten inom AF. Av de enskilda skuldslagen är därför SK det skuldslag
som haft störst relativ betydelse vad gäller observerade skillnader
mellan företags RS. Ovanstående indikerar att kreditgivarna inte i

någon större utsträckning differentierat sina räntevillkor. Detta
vore kanske inte heller att vänta med tanke på det smala räntespann
som präglat den organiserade kreditmarknaden. Kreditgivarnas even
tuella strävan att kompensera sig för skillnader risktagande har

måst ske på andra sätt än genom räntesättning.

l
Avgörande för storleken av R~R är i stället - eftersom högre ränte-
satser tillämpats för HK än ror AP - andelen av AR som belöpt på
respektive skuldslag. Om medianvärdena enligt Tabell 14:6 utnyttjas
för att rangordna profilerna efter höjden på (HK/E):(AR/E) överens
stämmer en sådan rangordning med den efter höjden på RAR. Eftersom
R är ett flerårsgenomsnitt påverkas dess storlek även av skuld
s~gens fördelning över tiden och av under respektive år tillämpad
räntesats. Jämför avsnitt 5.3 och Tabell 5:5.

2
Även sambanden mellan motsvarande variablers förändringsvärden har
varit försumbara.

3 Detta kan jämföras med Eriksson (1975) som fann stöd för hypotesen
att långfristiga skulders längre löptid borde medföra en positiv
samvariation mellan låneräntan och andelen långfristiga skulder av
de totala. Frågan om löptidens inverkan på låneräntan torde i lika
hög grad - om inte högre - fångas av gränsdragningen mellan automa
tiska och icke-automatiska skulder. Utnyttjar vi denna åtskillnad
ger också våra data stöd för en sådan hypotes. Korrelationen mellan
R

S
och lAfs har utan respektive med konstanthållning för S/E uppgått

tlll 0,47 respektive 0,41, dvs ganska starka positiva samband.



322

14.5 öVRIGA BEROENDEFöRHALLANDEN INOM RE-SAMBANDETS RAM

Av avsnitt 1402 och Figur 14:2 framgick att profilmönstren gällande
förhållandet mellan RT och S/E skiftade. Höga värden på RT kombine
rades med både låga och höga värden på S/E. Detsamma gällde för låga

, värden på Rro Totalt förelåg en svag negativ - på gränsen till
negligerbar - samvariation mellan variablerna. Nollordningskorrela
tionen uppgick till -0,10. Det förefaller oss vanskligt att på basis
av dessa observationer dranåqra slutsatser om eventuella samband
mellan RT och S/E.

Vad beträffar RS och RT observerades i Figur 14:2 att för
vissa profiler mer eller mindre sammanföll standardvärdet för RS
med det för RTo Detta gällde lågräntabilitetsprofilen A samt hög
räntabilitetsprofilerna D och E. Profilerna B och C avvek dock från
nämnda mönster. För B-profilen noterades kombinationen

högsta RS/lägsta RT. För C-profilen gällde det omvända, dvs
lägsta RS/högsta RT. Med andra ord lämnade profilerna ingen entydig
bild i detta avseende. Om man däremot studerade företagen totalt
konstaterades ett lågt negativt samband mellan RS och RT. Nollord
ningskorrelationen uppgick till -0,20. Även vid konstanthållning
för S/E - jämför den starkt positiva samvariationen mellan RS och
S/E - kvarstår det svagt negativa sambandet mellan RS och RTo Partial
korrelationen har uppgått till -0,17. Om företaget har en viss
målsättning beträffande höjden på egenkapitalets räntabilitet skulle
man kunna förvänta att dess förräntningsanspråk på totalt kapital är
en funktion av hur detta kapital finansierats. Om exempelvis skuld
sammansättningen blev mindre räntekostnadskrävande skulle detta av
spegla sig i ett minskat förräntningsanspråk, eftersom en oförändrad
räntabilitet på eget kapital då blir förenlig med en lägre räntabili
tet på total kapitalet. Detta kan jämföras med Bröms (1974) som
framhåller det fullt naturliga i att industrins räntabilitet kan
understiga bankräntan. Detta skulle bl a vara en följd av företa-
gens möjligheter att tillgå krediter vars kostnad är lägre än bank
räntan. Den hos oss negativa korrelationen mellan RS och RT ger
emellertid ej stöd för en sådan tankegång. Låt vara att RT repre
senterar utfallsdata och att därför skillnader mellan förväntad och
uppnådd RT sannolikt har förelegat. Självklart kan också Bröms
tankegång vara högst berättigad vad gäller en jämförelse mellan
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industrins genomsnittliga räntabilitet och alternativa kapitalpla
ceringars avkastning. I föregående avsnitt visades att det positiva
sambandet mellan RS och S/E nästan helt kunde förklaras av AF/S.
Med vetskap om det svagt negativa sambandet mellan S/E och RT är
det knappast förvånande att återfinna ett ganska starkt positivt
samband mellan RT och AF/S. Nollordningskorrelationen har här upp
gått till O~32. Denna positiva samvariation kan också göras sannolik
bara av det skälet att företag med hög lönsamhet har haft större möj
ligheter att skapa räntefria skattekrediter och därmed en högre AF/S.
Mot denna bakgrund ter sig den negativa samvariationen mellan RT och
RS fullt förklarlig. Hög R

T
gynnar tillkomsten av räntefria krediter

och därmed indirekt en lägre RS' eftersom behovet av räntebärande
skulder reduceras. Våra data tyder således på att företag med hög
RT i något högre grad än företag med låg RT haft en mindre ränte
kostnadskrävande skuldstruktur. Några utjämnande effekter i ovan nämnd
riktning~ dvs att företag med lägre RS också skulle kännetecknats av
lägre RT9 tycks ej ha förelegat.

14.6 RÄNTABILITETSBIDRAGETS DEKOMPONERING PA OLIKA SKULDSÄTTNINGS

GRADSKOMPONENTER

En från finansiell risksynpunkt viktig aspekt med avseende på S/E
talets sammansättning är i vilken mån skuldsättningen varit ränte
kostnadskrävande eller ej. Ovan har två ting av betydelse konstate
rats. För det första har höjden påRS huvudsakligen varit en funktion
av skuldstrukturen. För det andra har skuldstrukturen varit sådan
att företag med höga S/E-tal haft en högre andel räntekostnads krävan
de skulder än företag med låga S/E-tal. Dessa två omständigheter sam
mantagna har inneburit att låg-SIE-företagen haft en lägre RS än

hög-SIE-företagen.
Hithörande aspekter kan även studeras genom att räntabilitets

bidraget, (RT - RS) S/E, dekomponeras på RT ~ AF/E, den del av bidraget

som hänför sig till automatiska räntefria skulder, och på

(RT - RAR) AR/E, den del som avser automatiska räntebärande skulder
samt på eRT - RIA) lA/E, den del som avser icke-automatiska skulder. l

l För det enskilda året och företaget gäller definitionsmässigt att
R

SJ
· = R"f, .. AR./S. + RIA· . lA./S .•

lillJ J J J J J
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I Tabell 14:8 visas räntabilitetsbidraget dekomponerat skick för

företagsgrupperna.

Tabell 14:8. Räntabilitetsbidragets dekomponering på RT · AF/E~

(RT - RAR) AR/E ?ch (RT - RIA) lA/E. Medlaner för
totalen och proflIerna.

ariabel ( RT - RS ) S/E = RT ·AF/E + ( RT - RAR)AR/E + ( RT - RIA)IA/E "Oför-

Kate klarad

gori kompo-
nent"

Totalt ( 7,9-5,4) 2,09 7,9"0,68 + 7,9-7,9) 0,73 + 7,9-8,7) 0,60

5,2 5,4 ° -0,5 +0,3

A ( 6,9-4,7) 1,59 6,9·0,58 + 6,9-7,3) 0,47 + 6,9-8,2) 0,41

3,5 4,0 -0,2 -0,5 +0,2

B 5,6-7,1) 3,44 5,6°0,74 + 5,6-8,1) 1,29 + 5,6-9,4) 1,38

-5,2 4,1 -3,2 -5,2 -0,8

C (11,9-4,6) 1,75 11,9·0,77 + (11,9-8,0) 0,62 + (11,9-8,7) 0,34

12,8 9,2 . 2,4 1,1 +0,1

D (10,2-6,4) 3,64 10,2°0,87 + (10,2-8,7) 1,11 + (10,2-8,7) 1,16

13,8 8,9 1,7 1,7 +1,5

E 9,5-7,0) 7,34 9,5·1,40 + ( 9,5-8,3) 3,46 + ( 9,5-9,3) 1,98

18,~- 13,3 4,2 0,4 +0,5

Den kanske intressantaste iakttagelsen med anledning av

tabellen rör bidragskällan RT · AF/E å ena sidan och de resterande bi

dragskällorna å den andra. För samtliga företagsgrupper har RT · AF/E

varit det helt dominerande upphovet till ett positivt räntabilitets
bidrag. Bidragen från övriga skuldsättningsgradskomponenter är

antingen negativa - detta gäller för totalen samt lågräntabilitets

profilerna A och B - eller aven ganska blygsam omfattning på en eller

ett par procentenheter. Även för högräntabilitetsprofilerna, där de

olika räntemarginalerna genomgående varit positiva, har således

RT · AF/E haft en stor relativ betydelse. Mer än hälften av varje

profils räntabilitetsbidrag härrör från denna källa. Samtidigt note

ras att skillnaderna mellan profilers Rr . AF/E framför allt betingats

av skillnader i RT. Detta följer av att profilerna inte markant av-
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vikit från varandra i fråga om AF/E. Tabell 14:8 är en god illustra
tion till den avgörande roll som de ej räntebärande skulderna spelat
för företagens RE. Om vi hypotetiskt antar att AF hade behövt ersättas
med lA till den för lA gällande låneräntan skulle - allt annat lika 
totalens RE legat cirka sex procentenheter lägre, dvs en halvering
jämfört med observerad nivå.

14.7 DEKOMPONERING AV TOTALKAPITALETS RÄNTABILITET

14.7.1 Räntabilitet på totalt och driftsnödvändigt kapital

I avsnitt 14$ l beskrevs hur RT skulle kunna dekomponeras på ROT och
RDFo l En sådan åtskillnad motiverades av att en fortsatt nedbrytning
av total kapitalets räntabilitet på underliggande mått som vinstprocent,
tillgångarnas omsättningshastighet, produktivitet etc ej gärna kunde
avse OF utan borde begränsas till OT. Gränsdragningen sammanh~nger

således ej med ett önskemål att studera ROF . Det är RT som - låt

vara via ROT - alltjämt står i förgrunden.
I avsnitt 12.3 framkom att profilernas OT 1 regelmässigt

något understigit deras T I
, varför en förskjutning mot en minskad

andel OT/T inträffat. Vad gäller jämförelsen mellan profiler konsta
terades dock att respektive profils standardvärden på TI och DT I legat
mycket nära varandra. Profilskillnaderna i TI överensstämde med de
i DT I

• Som mått på tillgångarnas tillväxttakt kan för praktiskt
bruk sättas likhetstecken mellan TI och OT I

•
2 Vår inledande uppgift

i detta avsnitt blir att konstatera huruvida på lönsamhetssidan en

parallell slutsats kan dras. I Tabell 14:9 jämförs RT med ROT och
6RT med 6ROT .

Genomgående har gällt att Ror till en liten del överstigit
RT. Den starka samvariationen mellan Rr och RDT respektive mellan
6RT och 6ROT har varit helt uppenbar. Exempelvis har nollordnings

korrelationen mellan Rr och ROT uppgått till 0,98. Även på lönsamhets
sidan kan vi således - som broslagning till de avsnitt där total
kapitalets räntabilitet studerats - notera en mycket nära överens-

l Jämrör enperiodsschemats samband (a) i Figur 14:1. Framställningen
här avser flerperiodsschemat.

2 . ., 6Nollordulngskorrealtlonen mellan T och DT' har uppgått till 0,9 .
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Medianer för totalen och

~V~l~bel

Totalt

7,9

8,2

-0,28

-0,27

A

6,9

7,0

-0,59

-0,61

B

5,6

5,7

0,29

0,35

c

11,9

12,8

-0,23

-0,21

D

10,2

10,5

-0,61

-0,56

E

9,5

9,9

-0,60

-0,61

stämmelse mellan T och OT. Skiljaktigheter i företagens verksamhets
struktur sådana de fångats av gränsdragningen mellan DT och OF har
inte haft något förklaringsvärde beträffande observerade differenser

i RT. När diskussionen fortsättningsvis kommer att avse ROT och
~RDT kan detta ses som en till RT respektive ~RT alternativ och lik
värdig operationalisering av kapitalets räntabilitet.

14.7.2 Vinstprocent och tillgångarnas omsättningshastighet

I Figur 14:5 har ROT dekomponerats på vinstprocent, VOT/O,och till
gångarnas omsättningshastighet, O/DT. l

Lågräntabilitetsprofilerna A och B har haft såväl en lägre

VDT/O som en lägre O/DT än högräntabilitetsprofilerna. Om vi bortser
från profil E gäller vidare att värdena för O/OT uppvisat en mindre

spridning kring standardvärdet noll än vad varit fallet för VOT/O.
Medan C- och D-profilernas kurvor haft en negativ lutning har A- och
B-profilernas varit positivt lutande. Med andra ord förefaller profil
skillnaderna i ROT att i första hand kunna tillskrivas skillnader
i VDT/O. En rangordning av dessa profiler efter höjden på VOT/O
sammanfaller med den efter höjden på ROT.

I Tabell 14:10 redovisas medianvärdena för nämnda variabler.

Som komplement härtill har ROT nedbrutits på vinstpålägg, VOT/TK,

l Således fråga om flerperiodsschemats nivåvärden. Beträffande en
periodsverisonens motsvarighet se samband (b) i Figur 14:1.



327

O/DT

1,5

1,0
c

E

0,5
E
D

C

O
D
B

A

A

-0,5 B

O/DT

Figur 14:5. ~T' VDT/O och O/DT. Standardvärden för profilerna.

och på tillgångarnas omsättningshastighet definierad som TK/DT. l En
fördel med det senare måttet är att det exkluderar vinstprocentens
effekter på omsättningshastigheten. Skillnaden mellan O och TK

betingas ju av Vor.
Ett studium av tabellens värden för O/DT indikerar att låg

tillväxtjlågräntabilitetsprofi1erna haft en lägre omsättningshastighet
än högtillväxtjhögräntabilitetsprofilerna. Denna observation över
ensst~mmer med den enligt Gupta (1969) som fann att företagens tillväxt
var positivt korrelerad med omsättningshastigheten. Hellström &

Wåhlin (1974) förkastar ej tanken på ett positivt samband mellan lön
samhet och omsättningen per kapital krona. Sambandet var dock inte

l Jämför enperiodsversionens samband (c) i Figur 14:1.
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Tabell 14:10.. R
DI

, VDT/O, O/DT~ VDT/TK och TK/DT. Medianer för
to alen och profllernao

Variabel R
DT VDT/O · O/DT "Oför- R

DT VDT/TK · TK/DT "Oför-
klarad klarad

Kate- kompo- kompo-
gori nent" nent"

Totalt 8,2 6,8 1,20 +0,0 8,2 7,3 1,11 +0,1

A 7,0 6,0 1,05 +0,7 7,0 6,3 0,99 +0,8

B 5,1 4,5 1,23 +0,2 5,7 4,7 1,20 +0,1

C 12,8 10,0 1,33 -0,5 12,8 11,2 1,20 -0,6

D 10,5 7,9 1,30 +0,2 10,5 8,5 1,18 +0,5

E 9,9 1,3 1,46 -0,8 9,9 7,9 1,36 -0,2

entydigt. l Om vi i Tabell 14:10 i stället beaktar TK/OT som måttet på
omsättningshastighet försvinner emellertid delvis det för O/OT påvi

sade mönstret. Samvariationen mellan ifrågavarande variabler åter-
ges i Tabell 14:11.

Tabell 14:11 0 Nollordningskorrelationer mellan (a) R
DT

, VDT/O och O/DT
samt mellan (b) RDT , VDT/TK och TK/DT.

(a)

R
DT

VDT/O

0,70 0,27

-0,29

(b)

0,65 0,18

-0,36

Den slutsats som på basis av deltabell (a) ligger närmast till

hands är att det varit skillnader i VOT/O mellan företag som spelat
den helt avgörande rollen för skillnader i företagens räntabilitet.
Vinstprocentens betydelse har endast i begränsad mån reducerats av den

l Gupta liksom Hellström & Wåhlin redovisar också negativa samband
mellan företagsstorleken och tillgångarnas omsättningshastighet.
Även på denna punkt pekar Tabell 14:ID i motsvarande riktning. Jäm
för den mer storföretagspåverkade profil A samt de mer mindreföre
tagspåverkade profilerna D och E. I vårt material har ett ganska
starkt negativt samband mellan logaritmen för kapitalstorlek och
O/DT förelegat o Nollordningskorrelationen har uppgått till -0,39.
Samtidigt har kapitalstorleken varit positivt korrelerad med VDT/O.
Nollordningskorrelationen har här varit 0,19.
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negativa samvariationen mellan VOT/O och O/OT. Partialkorrelationen
mellan ROT och VOT/O vid konstanthållning för O/OT har uppgått till
Ot84G Den negativa samvariationen mellan VDT/O och O/DT kan dock inte

utan vidare tolkas som så att företag med låg VDT/O också varit mer
effektiva i sitt kapitalutnyttjande.

Om den stora skillnaden mellan företag med låg och hög vinst
procent varit den att de förra fört en prissättningspolitik baserad
på lågpristänkande och detta samtidigt medfört en så mycket högre för
säljningsvolym att också O legat på en högre nivå, är det negativa
sambandet mellan VOT/O och O/OT knappast förvånande. Samvariationen
blir en definitionsmässig följd av måttens konstruktion. Om det i
stället förhållit sig så,att den lägre vinstprocenten huvudsakligen
varit föranledd aven högre kostnadsnivå, blir emellertid samvaria
tionen genast intressantare. Den skulle då kunna tas som ett ut
tryck för att företag som via ökat kostnadstryck upplevt pressade
vinstmarginaler i högre utsträckning än andra företag sökt motverka
en låg räntabilitetsnivå via en högre kapitalomsättningshastighetc
Som framgår av deltabell (b) har de alternativa definitionerna av vinst
procent och omsättningshastighet inte på något grundläggande sätt
ändrat samvariationen mellan variablerna. Detta ger en ökad tilltro
till tanken att företag med lägre vinstmarginaler i allmänhet känne
tecknats av ett lägre kapitalbehov per omsättningskrona. Betonas skall
dqck att denna tanke inte fick stöd vid ett direktstudium av profil
värdena i Tåbell 14:10.

Av Tabell 14:12 framgår förändringsvärdena för vinstprocenten,
~(VOT/O), och omsättningshastigheten, 6(0/T). Som jämförelse redo
visas även 6RDT för respektive företagsgrupp.l

Genomgående tycks ha gällt att räntabilitetsförändringarna
framför allt hört samman med förändringar i vinstprocento Nollord

ningskorrelationen mellan ~ROT och ~(VDT/O) har för övrigt uppgått till

l För det enskilda företaget och året kan visas att ~DTj = ~(VDT/O)j'
·(O/DT)j_l+~(O/DT)jO(VDT/O)j_l+~(VDT/O)j.

·~(O/DT) .. Flerperiodsschemats ~(VDT/O) och ~(O/DT) bör således
ge en up~fattning om huruvida det är förändringar i vinstprocent
eller omsättningshastighet som huvudsakligen varit förknippade med
räntabilitets förändringarna.
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Tabell 14:12 LlliDT , ~(VDT/O) och ~(O/DT). Medianer för totalen

profilerna.

~
TQt~~t A B C D E

Variabel
l1RDT -0,27 -0,61 0,35 -0,21 -0,56 -0,61

l1(VDT /O) -0,19 -0,60 0,23 -0,02 -0,16 -0,12

l1(O/DT) 0,01 0,01 0,02 -0,01 -0,04 -0,08

0,84. Däremot har samtliga företagsgrupper kännetecknats av små

värden på ~(O/DT). Utan att överdriva informationsinnehållet hos
l1(O/DT) kan konstateras att lågräntabilitetsprofilerna A och B visat

smärre ökningar i kapitalets omsättningshastighet medan motsatsen gällt

för profilerna med hög räntabilitetsnivåo En sådan utveckling är
också logisk mot bakgrund av kännedomen om profilernas tillväxtsitua

tion. Vi såg i avsnitt 12.2 hur profilerna C, D och E i motsats till
profilerna A och B haft en relation O'/T' 9 vilken understigit talet

ett. Följaktligen måste ~(O/DT) - givet att DT' sammanfallit med T' 

ha antagit negativa värden. l Tabell 14:12 i kombination med Tabell
14:10 pekar mot slutsatsen att, vid en jämförelse mellan lågtillväxt/

lågräntabilitetsprofilerna och högtillväxt/högräntabilitetsprofilerna,
har under periodens gång skillnaderna i omsättningshastighet blivit
mindre.

14.703 Kostnadsstruktur

I Tabell 14:13 visas den kostnadsstruktur som kännetecknat de olika
företagsgrupperna. I tabellen återfinns förutom vinstpålägget
VOT/TK de andelar av totalkostnaderna som belöpt på avskrivningar,

AV/TK, på löne- och löneberoende kostnader (inklusive pensionskostna-

l Om O~ och DT~ uttrycks i procent gäller f6r det enskilda f6retaget
J J

och året att ~(O/DT). = (O/DT). l . (O~-DT~)/(lOO+DT~). För att
J J- J J J

~(O/DT). skall anta negativa värden måste med andra ord O~<DT!
J J J
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Medianer för V /TK. Aritmetiska medelvärden för an
delarna AV/T~TLP/TK och AK/TK. Avser totalen och
profilerna ..

~
Totalt A B C D E

Varlabel
VDT/TK 7,3 6,3 4,7 11,2 8,5 1,9

AV/TK 4 5 4 3 4 2

LP/TK 33 36 33 31 31 27

AK/TK 62 59 64 66 65 70

der), LP/TK,och på resterande rörelsekostnader, AK/TK. l

Först kan konstateras att profil A har haft högsta värden på
både AV/TK och LP/TKo Vidare kan utläsas att profilerna A och B med
ett lägre vinstpålägg och en lägre räntabilitet än övriga profiler
också haft en högre löneintensitet, dvs högre värden på LP/TK. För
övriga kostnadsslag tycks inga speciella tendenser ha gjort sig gäl
lande. Om vi lämnar profilerna och ser till variablernas samvaria
tion blir emellertid bilden delvis en annan. Nollordningskorrela

tionen mellan VOT/TK och AV/TK har varit 0,20, dvs ett svagt positivt
samband. Däremot har sambanden mellan övriga kostnadsandelar och

VOT/TK varit försumbara.
Av Tabell 14:14 framgår hur vinstprocentförändringarna hos

profilerna varit förknippade med förändringar; kostnadsslagens an
delar av omsättningen. 2

För totalen har den minskande vinstprocenten föranletts av att
ökningen i respektive kostnadsslag överstigit den för omsättningen.

l
I avsnitt 14.1, Figur 14: l, speci ficeradES s~mband (c) som VDT . /0. =
= 100 - AV./O. - LP./O. - AK./O .. Alternatlvt hade flerpe- J J

J J J J J J
riodsschemats motsvarighet till detta samband kunnat redovisas i Tabell
14:13 utan att eventuella slutsatser förändrats.. Vi har dock här före
dragit ett direkt studium av kostnadsslagens andelar av totalkostnaderna.

2
För det enskilda företaget och året gäller att 6(V

DT
/O). =

= (VDT/O).- (VDT/O). l = 100 - AV.lo. - LP./O. - J
J J- J J J J

- AK./O. - (100 - (AV/O). l - (LP/O). l - (AK/O). )0 Jämför Figur 14:1.
J J J- J- J-l

Detta kan reduceras till 6(VDT/O). = -(6(AV/O). + 6(LP/O). + 6(AK/O).).
J J J J

Approximativt torde motsvarande samband gälla när förändringsvärden en-
ligt beskrivningsschemats flerperiodsversion utnyttjas.
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Tabell 14:140 Sambandet mellan förändringar i vinstprocent och för
ändringar i kostnadsslagens andelar av omsättningen.
Aritmetiska medelvärden för totalen och profilerna.

Variabel ~(VDT/O) -(~(AV/O) +~(LP/O) + ~(AK/O)) "Oförkla-

Kategori rad kom-
ponent"

Totalt -0,32 -( 0,08 + 0,17 + 0,08) +0,01

A -0,85 -( 0,13 + 0,23 + 0,48) -0,01

B 0,33 -(-0,11 - 0,11 - 0,11) 0,00

C -0,02 -( 0,07 + 0,38 - 0,43) 0,00

D -0,16 -( 0,21 + 0,00 - 0,03) +0,02

E -0,01 -( 0,11 + 0,36 - 0,45) +0,01

Cirka hälften av minskningen har varit att hänföra till ~(LP/O). Detta
innebär att ökningstakten i LP överstigit den för övriga kostnader sam
mantagna. Ser vi till respektive profil förändras denna bild åtskilligt.
Profilerna C och E har haft lönekostnadsökningar vilka relativt om
sättningsökningen gått betydligt längre än vad som gällt övriga pro
filer. Att ~ (VDr/O) ändå inte varit mindre beror på att ökningstak-
ten för AK varit väsentligt lägre än den för omsättningen. Profil A
har beträffande värdena på ~(AV/O) och 6(LP/O) påmint om de för C-
och E-profilerna. ~(AK/O) har dock gått i rakt motsatt riktning,
varför A-profilen fått vidkännas den mest markerade vinstprocentminsk
ningen. För profil D har ökningen i löner och omsättning hållit jämna
steg. Nästan hela vinstprocentminskningen har varit hänförbar till
~(AV/O). Profil B, slutligen, vars vinstprocent varit i tilltagande,
har haft en omsättningsökning vilken överstigit den för respektive
kostnadsslag.

Sammanfattningsvis har vi rörande kostnadsstrukturen
funnit att profilerna med den lägre vinstprocentnivån kännetecknats av
en högre löneintensitet. Vad gäller vinstprocentförändringarnas sam
band med kostnadsandelarnas utveckling har bilden varit betydligt mer
differentierad. Detta tycks ha sammanhängt med profilernas varierande
förmåga att möta en ökad löneintensitet med kostnadsbesparande åtgär
der inom andra områden.
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14.7.4 Produktivitet och kapital intensitet

I avsnitt 14.1 visades hur ROT kunde dekomponeras på ett produktivitets
mått, FV/A, på ett inverterat kapitalintensitetsmått, A/DT, och på

två mått speglande förädlingsvärdets fördelning på vinster och löner,
VOT/LP respektive LP/FV. 1 I Figur 14:6 och Tabell 14:15 redovisas
företagsgruppernas värden på dessa variabler.

1,0 c

FY/A A/DT LP/FV

0,5 E
D B

A

0,0

E

A D
-0,5

B
c

FY/A A/DT LP/FV

Figur 14:6. RDT,.FV/A, A/DT, VDT/LP och LP/FV. Standardvärden för
proflIerna.

Figur 14:6 och Tabell 14:15 ger ett ganska entydigt besked
om att jämfört med högräntabilitetsprofilerna har lågräntabilitets

profilerna haft såväl en lägre FV/A som en lägre Vor/LP. Härav följer
också att LPjFV - eftersom denna rymmer samma information som VOT/LP 
varit högst för lågräntabilitetsprofilerna. Beträffande A/DT har dock

l Jämför enperiodsschemats motsvarighet i Figur 14:1.
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RDT , FV/A, A/DT,.VDT/LP och LP/FV.
totalen och profllernao

Medianer för

~riabel RDT = (FV/A· A/DT · VDT/LP. LP/FV)l/lO "Oförkla-

Kat~-" rad kom-
ponent"gorl

Total 8,2 (21,1· 20,9 . 0,24 . 0,82) 1/10 -0,5

A 7,0 (20,6· 20,8 · 0,19 · 0,85) 1/10 +0,1

B 5,7 (19,2· 23,1 . 0,15 · 0,87) 1/10 -0,1

C 12,8 = (24,5· 20,0 · 0,36 · 0,74) l/lO -0,3

D 10,5 (21,7 0 19,4 o 0,32 0,76) 1/10 +0,3

E 9,9 (22,7· 21,1 o 0,21 · 0,83) l/lO +1,6

profildifferenserna varit för små för att något bestämt mönster skall
kunna uttolkas. Som framgår av Figur '4:6 har standardvärdena för
A/OT uppvisat mycket liten spridning mellan profiler. Detta inte
minst beroende på att den totala standardavvikelsen varit hög i för
hållande till det totala medelvärdet. Dock torde så mycket kunna kon
stateras att den inverterade kapitalkoefficienten, FV/DT, legat på
en lägre nivå för lågräntabilitetsprofilerna än för högräntabilitets
profilerna.' Att FV/DT legat på en lägre nivå för lågräntabilitets
profilerna är för övrigt förenligt med iakttagelserna i avsnitt 11.3.
Med avseende på företagens profiltillhörighet observerades för profil
blocket A plus B en viss överrepresentation för branscherna Gruvor,
Textil, Massa och papper, Järn och stål samt övrig. Sedan tidigare
vet vi att en branschblandning, vilken går åt detta håll, borde ge
kapital koefficienter aven högre storleksordning än de för profil
blocket C plus O plus E. 2 Vad nu sagts beträffande profilerna torde
också äga sin tillämpning med avseende på företagen totalt sett.
Nollordningskorrelationerna mellan ROT och FV/A, mellan ROT och
Vor/LP samt mellan ROT och FV/DT har således uppgått till 0,53,
0,64 respektive 0,25. Däremot har sambandet mellan ROT och A/DT va
rit försumbart.

I Tabell 14:16 redovisas, vid sidan av ~RDT' den årsgenomsnitt
liga relativförändringen i produktiviteten, i den inverterade kapital-

l Jämför avsnitt 14.7.2 där motsvarande konstaterande gjordes
med avseende på O/DT.

2 Beträffande kapitalkoefficienternas storlek i olika branscher se t ex
Bergström (1971, s 289).
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intensiteten och i relationen vinst/löner, dvs förändringsvärdena

6 (FV/A) (%), 6(A/OT)(%) respektive 6(VOT/LP) (%). Variablernas sprid
ning relativt centralmåtten har varit stor, varför tabellen bör tolkas

med försiktighet. Detta gäller framför allt ~(VDT/LP) (%).

Tabell 14:16. L\R T' L\(FV/A)(%), L\(A/DT)(%) och ~(V T/LP )(%).
MeRlaner och aritmetiska medelvärden ~lnom parentes)
för totalen och profilerna.

~
Totalt A B C D E

VarlabeI

L\RDT -0,27 -0,61 0,35 -0,21 -0,56 ... 0,61

(-0,32) (-0,76) 0,53) (-0,10) (-0,58) (-0,31)

L\(FV/A) (%) 9,7 8,6 11,6 9,7 8,7 9,7

(10,2) ( 8,3) (13,8) (10,9) ( 9,4) ( 8,8)

L\(A/DT) (%) -8,3 -7,8 -7,7 -8,7 -11,8 -10,2

(-8,1) (-7,7) (-7,0) (-8,1) (-11,6) (-9,1)

L\(VDT/LP) (%) -1,2 -4,5 1,7 -0,1 0,0 -3,5

(-0,9) (-3,7) 2,1) (-1,8) 1,3) ( 4,2)

Beträffande produktivitetsförändringarna, L\(FV/A)(%), torde

tabellen endast tillåta det konstaterandet att profilerna B och C,

vars räntabilitetsutveckling varit minst negativ, också tycks ha

haft en högre produktivitetstillväxt än övriga profiler. Detta har

speciellt gällt profil B som med en positiv L\RDT haft en L\(FV/A)(%)
som överstigit resterande profilers med ett par procentenheter. Beträf
fande förändringarna i profilernas kapital intensitet kan några uppen

bara kopplingar till storleken av L\ROT ej spåras. Inte oväntat har

dock högtillväxtprofilernas L\(A/DT)(%) understigit motsvarande värden
för lågtillväxtprofilerna. Högtillväxtprofilerna skulle således ha

haft en ökningstakt i kapitalintensiteten, vilken överstigit den för

lågtillväxtprofilerna. 1 Vidare kan för totalen noteras att ökningen

i ~(FV/A)(%) legat på en högre nivå än minskningen i ~(A/OT)(%). Detta

l Jämför avsnitt 13.4.2 där det framkom att högtillväxtprofilerna haft
en T' > L' medan motsatsen gällt för lågtil1växtprofi1erna.
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indikerar att industrins kapital koefficient genomsnittligt varit i

avtagande.' Slutligen nekar värdena på 6(V DT/LP)(%) dithän att inte
en oväsentlig del av periodens sjunkande räntabilitet föranletts av
att föräldlinqsvärdet fortlöpande omfördelats från kapital till arbets
kraft. 2

14.8 SAM~ANFATTNING

Följande har sammanfattningsvis framkommit i kapitlet:

Den helt överväqande delen av variansen i RE och 6RE har kunnat
hänföras till variansen i Rr respektive 6RT" Generellt synes
den sjunkande räntabiliteten på eget kapital i första hand ha
berott på en negativ räntabilitetsbidragseffekt, dvs effekten

av (6RT-~RS) S/E.

Den till automatiska räntefria skulder hänförliga skuldsätt
ningsgradskomponenten, AF/E, har varit relativt oberoende av
S/E-talets höjd. Trots väsentliga skillnader i S/E har profi
lerna varit varandra lika med avseende på höjden av AF/E. En
stark negativ samvariation mellan S/E och AF/S har förelegat.

Den till automatiska räntebärande skulder hänförliga skuld
sättningsgradskomponenten, AR/E, har ungefär följt motsvarande
mönster som S/E. Bortsett från profil E har den relativa skill
naden mellan profilernas AR/E-tal varit av samma storleksord
ning som den för S/E-talen. Dock noterades en svag positiv

samvariation mellan S/E och SR/S.

Också den till icke-automatiska skulder hänförliga skuldsätt

ningsgradskomponenten, lA/E, har haft ett mönster påminnande
om S/E på så vis att profiler med högre S/E också haft en hög
re lA/E. Frånsett profil E kännetecknades dessa också av hög
re värden på lA/S. ~1ellan lAfS och S/E har en svag positiv
samvariation förelegat.

Skuldstrukturen har varit den prlmara förklaringsvariabeln till
den starka positiva samvariationen mellan RS och S/E. Företag

l
Jfr med Bergström (1971) som på aggregerade data funnit att kapital-
koefficienten tenderat falla under hela efterkrigstiden. Beträffande
kapitalintensitetens och kapitalkoefficientens utveckling under 50
och 60-talen se också SOU 1971:5.

2
Jfr t ex med Edgren, Faxen och Odhner (1970) och deras konstaterande
att inom den konkurrensutsatta sektorn har driftsöverskottsandelen
beskrivit en negativ utveckling.
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med hög SIE har också haft en lägre andel ej räntebärande skul

der'. Framför allt är det skattekrediternas andel av skulderna

som legat på en betydligt lägre nivå för hög-SIE-företagen
jämfört med låg-SIE-företagen. Kreditgivarna syns inte via

räntesättning ha kompenserat sig för den större risk som nor

malt torde vara förknippad med en högre S/E.

En negativ samvariation mellan RT och RS noterades. Detta ter

sig naturligt mot bakgrund av att hög RT gynnar tillkomsten av

räntefria skattekrediter.

Givet den RT som kännetecknat studerad tidsperiod har finan
sieringen med ej räntebärande krediter varit av avgörande be-

tydelse för storleken på RE. RT · AF/E är den räntabilitets-
bidragskälla som lämnat störst tillskott till RE.

Samvariationen mellan RT och räntabiliteten på driftsnödvändiga
I

tillgångar, ROT' har varit så stark att måtten måste betraktas
som identiska. Avkastningen på driftsfrämmande tillgångar har
saknat förklaringsvärde med avseende på företagens skiljaktiga

RT·

Profilerna med hög räntabilitet har haft högre vinstprocent

(vinstpålägg) än profilerna med låg räntabilitet. Likaså
konstaterades att profilernas räntabilitetsförändringar löpt

parallellt med deras vinstprocentfärändringar. Högtillväxt/

höqräntabilitetsprofilerna har uppvisat den högre omsättnings

hastigheten på tillgångarna. Detta har dock inte gällt för
ändringarna i omsättningshastighet. Beträffande företagen
totalt sett antydde dock variablernas samvariation möjlighe-

ten att företag med lägre vinstmarginaler kännetecknats av

ett lägre kapitalbehov per omsättningskrona.

Låqräntabilitetsprofilerna A och B har haft en kostnadsstruktur,

vilken innehållit en högre lönekostnadsandel än övriga profilers.

Profiler med en högre räntabilitetsnivå/mindre negativ räntabi

litetsutveckling har som regel karaktäriserats dels aven högre

produktivitetsnivåihögre produktivitetsökningstakt, dels aven

lägre relation mellan vinst och löner/mindre ökningstakt för

relationen mellan vinst och löner. Högtillväxtprofilerna har
haft en ökningstakt i kapital intensiteten vilken överstigit den

för lågtillväxtprofilerna.
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UTGÅNGSPUNKTER FÖR
FORTSATT ANALVS

Kapitel 11-14 har gett en profilorienterad beskrivning av utveck
lingen beträffande företagens kapitaltillväxt, kapitalstruktur och
räntabilitet. Beskrivningen har gjorts bred i meningen att en stor
mängd variabler utnyttjats. I vissa avseenden har således analysens
bredd, snarare än dess djup, prioriterats. Beträffande vissa vari
abler har utnyttjade besrivningstekniker ej varit tillräckligt ef
fektiva. Det gäller - som tidigare påpekats' - främst beskrivning
en av företagens utdelnings- och nyemissionsbeteende samt förutsätt
ningarna för företagens utnyttjande av skattekrediter.

Analysen i Kapitlen 16-19 syftar till att fördjupa och komp
lettera den tidigare beskrivningen av de ömsesidiga beroendeförhål
landena mellan företagets tillväxt, räntabilitet och skuldsättnings
grad. Härvid utgör företagens utdelnings- och nyemissionsbeteende
väsentliga komponenter i analysen. Detta gäller även företagets
möjligheter att utnyttja skattekrediter. Dessa hänger bl a samman
med företagets räntabilitet och samband mellan utdelning och redo
visad vinst. Som nedan skall utvecklas motiverar nämnda omständig
heter att analysen koncentreras till moderbolagen. 2 De motiverar
vidare att analysen innefattar jämförelser mellan bl a börsregist
rerade bolag (börsbolag) och fåmansägda bolag (fåmansbolag).

l Jämför avsnitten 12.5.1 och 13.4.3.

2 I begreppet moderbolag inkluderas även fristående bolag, dvs bo
lag som saknar dotterbolag och som ej utgör dotterbolag till
annat bolag.
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I föreliggande kapitel skall utgångspunkterna för den fort-
satta analysen i Kapitlen 16-19 preciseras med avseende på:

Analysansats jämte några grundbegrepp (avsnitt 15.2)
Struktureringen av huvudfrågor (avsnitt 15.3)
Studerade företag och analysperiod (avsnitt 15.4)
Beskrivningstekniker (avsnitt 15.5)

15.2 ANALYSANSATS. TOMGANGSRÄNTABILITET, BALANSERAD TILLVÄXT
OCH TILLVÄXTGAP

De huvudfrågor som skall studeras i Kapitlen l6ff preciseras nedan
(avsnitt 15.3). I varje kapitel formuleras de delfrågor som skall
analyseras. Inom ramen för huvudsyftet att fördjupa och komplet
tera tidigare beskrivning skall analysen - liksom i Kapitlen 11-14 
bidra till att belysa många frågor. Vi menar att primärmaterialets
möjligheter härvidlag bör utnyttjas så långt som kan anses rimligt
i samband med en första avrapportering. Liksom i tidigare kapitel
är ambitionen även att beskrivningar skall göras med alternativa
mått där så bedöms relevant. Undersökningsansatsen kräver stor
flexibilitet i utnyttjade beskrivningstekniker.

Den valda undersökningsansatsen medför att det ej bedömts
som en rimlig ambitionsnivå att utförligt söka behandla den micro
eller macroekonomiska relevansen av alla enskilda delfrågor med an
knytningar till en ofta mångfald forskningsarbeten som haft respek
tive delfråga som huvudintresse. Det är ej sannolikt att valet av
studerade delfrågor och valet av djup i analysen av respektive frå
ga överensstämmer med den prioritering som skulle göras utifrån
varje läsares del intressen. Den valda undersökningsansatsen medför
vidare att den undersökningsteknik som utnyttjas för att belysa res
pektive delfråga ej alltid jämförs med alternativa tekniker. Själv
fallet skulle åtskilliga frågor ha kunnat belysas på andra sätt än
det valda. En utförlig diskussion av vald teknik och av dylika al
ternativ hade fått göras på bekostnad av bredden i analysen.

Profilanalysen har visat att studerade företag kan grupperas
i högtillväxt-jhögräntabilitetsföretag och lågtillväxt-jlågräntabi
litetsföretag. Den senare gruppen synes även ha haft en större rela
tiv ökning av skuldsättningsgraden.
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Profilanalysen indikerar således samband mellan Tt, RT och

förändringar av (S/E)j' En fördjupad analys av dessa samband är

av central betydelse i denna studie och utgör därför den första

överordnade frågan i den fortsatta analysen. Den kan pre-

ciseras på nedanstående alternativa sätt:

Vilken RT och vilken förändring i (S/E)j kan konstateras för

företag med olika T'? Eller: Vilken Tt har genomförts

av företag med olika RT och hur har (S/E)j därmed utveck

lats?

Denna överordnade fråga kan indelas i två delfrågor. Den förs

ta rör samvariationen mellan T' och RT. Vilken variabel som är att

betrakta som oberoende blir en öppen fråga.' Mot bakgrund av tidi

gare beskrivning i Kapitel 9 och 12 har vi anledning att förvänta

förhållandevis små skillnader mellan företag vad gäller U/E, RS
och s. Samtidigt är det få företag som genomfört nyemissioner.

Det betyder att skillnader i El främst torde hänga samman med skill

nader i RT vid given initial S/E. En analys av samvariationen mel

lan T l och RT innebär således indirekt en analys av samvariationen

mellan Tl och EI
•
2 Skillnaden mellan dessa avgör hur (S/E). för-

J
ändrats. Den andra delfrågan rör således hur (S/E)j förändrats

för företag med olika kombinationer av Tt och Rr .
Vår andra överordnade fråga är följande:

Hur har tillväxten i olika skuldtyper varit för företag

som haft olika förändring i (S/E).? Eller: Har skuld-
J

strukturen utvecklats på olika sätt för företag med olika

förändring i (S/E)j? Eller: Kan den omständighet att TI

avvikit från E' förknippas med utvecklingen av viss skuld
typ?

Den första överordnade frågan rör således sambandet

mellan TI och RT samt förändringarna i (S/E)j för företag med olika

kombinationer av T' och Rro Den andra rör hur skuldstrukturen ut-

l Att via utfallsdata avgöra beroenderiktningar i beteendemässig
mening är svårt, särskilt om variablerna mäts för samma tids
period.

2 Jämför avsnitt 12.5 som diskuterar samband mellan E' och RE res
pektive 14.2 som belyser samband mellan RE och RTo
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vecklats för företag med olika förändringar i (S/E)jo Av detta

framgår att den första frågan kan betraktas som en ut-
gångspunkt för den andra. Om nu T' kan förväntas samvariera med
RT samtidigt som skillnaden i El vid given initial S/E främst kan

förknippas med skillnader i RT kan förändringen i (S/E)j förväntas

vara olika för företag med olika RTo Den andra frågan
skulle då kunna formuleras utifrån skillnaderna mellan företag när
det gäller RT i stället för utifrån skillnader i förändringen av
(S/E)j. Med andra ord: Om viss RT kan förknippas med viss TI och
viss [I - och därmed med viss förändring i (S/E)j - kan den andra

överordnade frågan formuleras i termer av hur skuldstrukturen och
olika skulder utvecklats för företag med olika RTo

Den, fortsatta analysen skall avse ovanstående två över-
ordnade frågor. Inför analysen av dessa skall vi introducera tre
begrepp som kommer att utgöra centrala analysinstrument i de föl
jande kapitleno De två första begreppen definieras på följande
sätt för period j (för företag i):

tomgångsräntabilitet, dvs den räntabilitet på totalt kapital
före skatt som medför en R*E o motsvarande beslutad (U/E) o.

J J
RTOj motsvaras således av nolltillväxt i eget kapital (vi
bortser från nyemissioner) vilket motiverar epitetet IItom
gångs-II .

T' Bj balanserad tillväxttakt i totalt kapital, dvs den tillväxt

takt i totalt kapital som kan genomföras utan att initial
S/E förändras. Alternativt används uttrycket "tillväxt
vi d fi nans i e11 ba l ans II innebärande ti 11 väx tta kt i tota1t

kapital vid finansiell balans. Vid TSj = Ej =Sj.l

Som framgår av nedanstående diskussion kan ovanstående be

grepp vara relevanta för en analys av samband mellan tillväxttakt
totalt kapitals räntabilitet på totalt kapital och förändringar

i skuldsättningsgraden. Relevansen kan avse olika "nivåer Il2 :

lo För det enskilda företaget beträffande en period (år)
2. För det enskilda företaget beträffande flera perioder (år)

l Jämför avsnitt 203
2

Jämför diskussionen av beskrivningsschemat i Kapitel 4 och 8ffo
Schemat kan preciseras för samma "nivåer".
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3. För flera företag beträffande en enskild period (år)

4. För flera företag beträffande flera perioder (år)

Begreppen kan vidare utnyttjas för att beskriva förväntade
eller faktiska utfall (samband). I den följande diskussionen kom
mer vi att knyta an till ovanstående "nivåer ll

• Diskussionen utgår
från förutsättningen att begreppen utnyttjas i en analys av faktiska
utfall. Avsikten är att diskutera förutsättningarna för att begrep
pen skall vara relevanta för den fjärde "nivån".

Under vissa förutsättningar ((U/E)j~ RSj och Sj oberoende
av RTj ; förutsättningarna diskuteras nedan) kan TSj tecknas på föl
jande sätt för ett enstaka företag, i':

Denna funktion (T~j = f(RTj )) - vi skall kalla den "ba
lanslinjenII - har derivatan (l-sj)(l+S/E)j_l samtidigt som RTj =

= RTOj medför en TSj = O. Figur 15:1 beskriver balanslinjen för
några alternativa värden på initial S/E. Justerad skattesats antas
uppgå till 0.46 och RTOj till 5 procent. 2 Som framgår av figuren

korresponderar - vid viss RTj - högre initial S/E med högre TBj .

l Den R~. som erfordras för att täcka beslutad (U/E). kan - om va
riable~na definieras utifrån ingående balansvärdenJoch s. och
RSj antas oberoende av RTj - tecknas som (l-Sj) [RTOj + ~RTOj -

RS·)(S/E). 1]. Om (U/E). är konstant, dvs oberonede av RT · kan
J J- J J

den tillväxttakt i totalt kapital som är förenlig med ett krav på
oförändrad skuldsättningsgrad tecknas som

(l-sj) [RTj + (RTj-RSj )(S/E) j-l] - (l-Sj) [RTOj + (RTOj-RSj)

(S/E)j_1J. Detta kan skrivas som

(l-s.) [(RT·-RTO·)(l+S/E). lJ. Vid diskussionen av balanslinjen
J J J J-

bortses från betydelsen av att vissa variabler enligt beskrivnings-
schemat i själva verket definieras utifrån genomsnittligt kapital.
Detta torde sakna praktisk betydelse.

2 Medelvärdet på s för hela analysperioden var 0,46 för gruppen
moderbolag. Jämför avsnitt 17.6. Valt värde på R

TO
' svarar ex

empelvis mot en (U/E). på 2,3,1,9 respektive 1,5 Yla initial
(S/E) lika med l, 2 -r~spektive :3 när RS ' uppgår till 5,4 procent
(medelvärdet för gruppen moderbolag .förJperioden 1966-1972).
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Detta framgick även av ovanstående derivata. l Figuren kan således
utnyttjas för att illustrera de ömsesidiga beroendeförhållanden som
råder mellan företagets tillväxt, räntabilitet och skuldsättnings
grad. Om skuldsättningsgraden ej skall förändras erfordras även
vid nolltillväxt viss räntabilitet på totalt kapital, nämligen den
räntabilitet - RTOj - som krävs för att täcka beslutad (U/E)j. Ju
högre (U/E)j desto högre RTOj~ allt annat lika. Vidare innebär
högre initial S/E att TSj är högre vid viss RTj överstigande RTOj '
dvs att högre tillväxttakt i totalt kapital är förenlig med ett
krav på oförändrad skuldsättningsgrad.

T'Bj

SIE =3

20

SIE=:2

15

S/E=,
10

5

-5

Fi~ur 15:1. Balanslinjer - dvs balanserad tillväxttakt i totalt
kapital år j (TB)· som funktion av~. vid olika ini
tial S/E. RTOj =J 5 procent och Sj = J O,46 procent.

l se nästa s
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Förutsättningen för att en balanslinje för det enskilda företaget
en enskild period skall kunna konstrueras på det sätt som visas i
Figur 15:1 är att samtliga variabler som utnyttjas är konstanta,

dvs att de ej varierar med RTj och att företaget ej gör någon ny

emission. Om hela vinsten (Vfj) delas ut sammanfaller balanslinjen

med RTj-axeln. Om en given andel «100 procent) av vinsten delas
ut och således (U/E)j successivt ökar med stigande RTj blir TSj en

degressiv funktion av RTj . Om Sj stiger med stigande RTj inträffar
samma sak. Om företaget genomför nyemission parallellförskjutes

balanslinjen åt vänster i Figur 15:1.

Om (U/E)j' RSj och Sj ej heller varierar över tiden kan
linjen för period j även utnyttjas för att illustrera förutsätt

ningarna för balanserad tillväxttakt i totalt kapital oberoende av

antalet perioder (jämför nivå (2) ovan). Den illustrerar då förut

sättningarna för att skuldsättningsgraden vid ingången av den förs
ta perioden ej skall förändras. l

Det finns skäl att anta att (U/E)j' Sj och RSj är förhållan
devis konstanta över tiden för det enskilda företaget. Stabilite
ten i (U/E)j diskuterades ovan i avsnitt 12.5.1. I anslutning till
Figur 9:1 noterades även låga värden beträffande ~(U/E). Av sa.mma
figur framgick att ~s för de flesta företag var låg. Detta gällde

även 6RS vilket ytterligare illustrerades i avsnitt 14.3. 2

Om man i en flerperiodsanalys successivt skulle revidera TB"=
= f(RT .) med hänsyn till faktiskt konstaterade förändringarJi
(S/E) .Jskulle balanslinjen i själva verket bestå av ett antal års
Vlsa linjer med olika lutning och olika skärningspunkt med RTSaxeln.

2
I avsnitt 16.5 kommer företagens utdelningsbeteende ytterligare att
studeras. I kapitel 19 studeras variationerna i RS ' över tiden
för enskilda företag. Dessa analyser ger ytterliga~e grund för an
tagandet att variablerna var förhållandevis stabila under den ~tu

derade perioden.

l (från föregående s)
Den teknik för att belysa samband mellan TB'., RT · och initial
S/E som illustreras av Figur 15:1 har tidig~re u~nyttjats av
Johansson (1975a) och Åkerman (1975). Dessa har även utnyttjat
begreppet tomgångsräntabilitet. En likartad analysteknik har
även utnyttjats av Bröms (1974) för att illustrera vilken ränta
bilitet som erfordras för viss tillväxt vid given soliditet. Ge
nom att även ta hänsyn till företagets kapitalkostnad syftar il
lustrationen till att visa vid vilken tillväxt som jämvikt nås
mellan uppnådd räntabilitet och kapitalkostnad vid förutsättning
en om oförändrad skuldsättningsgrad. Bröms tar dock ej hänsyn

--!iII företagets tomgångsräntabilitet.
l
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Mot denna bakgrund torde en balanslinje för varje enskilt företag

konstruerad utifrån genomsnittliga värden för aktuella variabler 
dvs utifrån U/E~ s och RS - kunna utgöra en relevant beskrivning av
vilka värden på tillväxttakten i totalt kapital under analysperioden
som är förenliga med olika värden på RT för att företagets skuldsätt
ningsgrad vid analysperiodens början ej skall förändras.

En balanslinje för varje företag avseende hela analysperio
den skulle således kunna konstrueras. För att en balanslinje skall
kunna utnyttjas vid analysen aven företagsgrupp (jämför nivå (4)
ovan) måste emellertid en genomsnittlig balanslinje kunna konstrueras
som sammanfattar det "knippe" av balanslinjer som erhålls för de en

skilda företagen. Härvid gäller att det även var förhållandevis små
skillnader mellan olika företag vad gäller värdena på de variabler
som erfordras för att precisera balanslinjens utseende (jämför av
snitten 9.1, 12.5.1 och 14.3). Det är sannolikt att dessa skillnader
reduceras ytterligare om jämförelsen görs inom grupperna fåmansbolag,

börsbolag och övriga moderbolag. Inom gruppen fåmansbolag torde så
ledes U/E i allmänhet vara väsentligt lägre än inom gruppen börsbolag.
Skillnaderna mellan företag inom respektive grupp skulle därmed bli
väsentligt mindre än för samtliga företag sammantagna. Motsvarande

bild kan förväntas beträffande initial S/E (jämför avsnitt 11.4).
För att kunna konstruera en genomsnittlig balanslinje för olika före
tagsgrupper är det vidare önskvärt att systematiska skillnader ej
finns mellan balanslinjerna för de enskilda företagen. Detta inträf
far om aktuella variabler samvarierar. I avsnitt 14.2 konstaterades
en stark positiv samvariation mellan RS och S/E. Även när analysen

begränsas till moderbolagen och (S/E)o utnyttjas i stället för S/E
kan ett ganska starkt positivt samband noteras (r = 0,43). Det med
för en tendens till systematisk skillnad i balanslinjernas utseende

mellan olika företag. Högre RS medför allt annat lika högre RTO '
Samtidigt medför högre initial S/E större lutning på balanslinjen
förutom högre RTO ' Det positiva sambandet skulle då indikera att
högre RTO skulle förknippas med högre lutning på balanslinjen. Som
skall utvecklas i avsnitt 16.5 föreligger emellertid samtidigt nega

tiva samband mellan (S/E)o och U/E (och därmed även mellan RS och
U/E). Starkast är sambandet för börsbolageno Detta indikerar en
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motsatt tendens till den ovan beskrivna beträffande balanslinjens
utseende. Slutligen finns ej skäl att förvänta några samband av be

ltydande styrka mellan s och (S/E)o' U/E eller RS.
Slutsatsen av ovanstående är att genomsnittliga balanslinjer

torde kunna spegla förutsättningarna för balanserad tillväxttakt i

totalt kapital för olika företagsgrupper. Detta gäller särskilt när
genomsnittliga balanslinjer konstrueras för delgrupperna fåmansbolag,
börsbolag och övriga moderbolag. Skillnaderna mellan företag inom

dessa grupper vad gäller U/E och (S/E)o är mindre än vad som gäller
moderbolagen sammantagna. Självfallet finns dock skäl till försik
tighet vid tolkningen av balanslinjens innebörd. Den kan ej användas
för att ge en exakt beskrivning av den TSsom viss företagsgrupp med

viss RT i genomsnitt haft - än mindre att exakt avgöra TSför det en
skilda företaget. 2

I föreliggande avsnitt noterade vi inledningsvis att tre be

grepp skall utgöra centrala analysinstrument vid analysen i Kapitlen
16-19. Den hittillsvarande diskussionen har rört två av de tre, näm
ligen begreppen tomgångsräntabilitet och balanserad tillväxt (balans
linje). Det tredje begreppet, tillväxtgap, definieras på följande
sätt för period j:

Tillväxtgap = skillnaden mellan Tj (genomförd tillväxttakt i
totalt kapital) och TBj (balanserad tillväxttakt i totalt ka
pital). Vid given initial skuldsättningsgrad medför större
tillväxtgap större förändring i skuldsättningsgraden under
perioden.

Tillväxtgapet kan illustreras med hjälp av Figur 15:2. Figu
ren redovisar (för period j) några tänkta kombinationer av observerade
värden för Tj och RTj för företag med samma RTOj och initial S/E.
Med tillväxtgap för det enskilda företaget avses således skillnaden

mellan observerade Tj och TSj . Med tillväxtgapet som allmänt begrepp

l Dock kan svaga negativa samband noteras mellan s och (S/E) beträf
fande grupperna börsbolag och övriga moderbolag. Sambandegs styrka
(r = -0,15 respektive -0,14) motiverar emellertid ej särskild upp
märksamhet.

2
I samband med preciseringen av balanslinjer i Kapitel 16 och 17
kommer beräkningarnas känslighet för olika antaganden om värden på
underliggande variabler att diskuteras.
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Figur 15:2. Tillväxtgapet (prickad linje), dvs skillnaden mellan ob
serverad T! och TB"vid viss R

T
.. Illustration för fem

företag metl samma J~O" och inltial S/E. Streckad linje
illustrerar en regress~onslinje för T~ = f(R

T
,) som an-

passats till mätvärdenao J J

avses skillnaden mellan den regressionslinje Tj = f(RTj ) som kan an
passas till observerade värden och balanslinjen TBj = f(RTj ) för fö

retagsgruppen i fråga. Figuren illustrerar ett fall då Tj överstiger
TSj för alla företag samtidigt som tillväxtgapet är mindre för före
tag med högre RTj . Konsekvensen av detta skulle bli att skuldsätt
ningsgraden skulle öka under perioden för alla företag. ökningen
skulle bli större för företag med lägre RTj .

Figur 15:2 avser viss period j. Mot bakgrund av ovanstående
diskussion av balanslinjen kan emellertid även motsvarande illustra
tion göras när flera perioder studeras. Om en stark samvariation kan
noteras mellan T1 och RT (jämför ovan) kan samvariationen illustreras
genom att en regressionslinje anpassas tillobservationsmängden. Ge
nom att jämföra denna linje, dvs T' = f(RT), med balanslinjen, dvs
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TS= f(RT) erhålls en bild av tillväxtgapet för företagsgruppen. Ti11
växtgapet kan utnyttjas för att precisera förväntningar rörande skuld
sättningsgradens förändringar för företag med olika RT• Att ett

tillväxtgap kan konstateras för en företagsgrupp för visst RT-inter
vall betyder dock självfallet ej att alla företag haft sådana ök

ningar i (S/E)j som indikeras av tillväxtgapet eller ens att alla fö
retag haft ökad (S/E)j. Både regressionslinjen och den genomsnitt
liga balanslinjen skall tolkas som beskrivningar av tendenser uttryckta

som linjära funktioner.

15.3 STUDERADE HUVUDFRAGOR I DEN FORTSATTA ANALYSEN

Mot bakgrund av i avsnitt 15.2 preciserade överordnade fråg-

or och införda begrepp skall nedanstående huvudfrågor analyseras
Kapitlen 16-19. Huvudfrågorna redovisas i den ordning de studeras

varför redovisningen kan ges formen aven disposition för nämnda
kapitel. I respektive kapitel formuleras sedan delfrågor i anslut
ning till respektive huvudfråga. Varje kapitel avslutas med en kort

sammanfattning. Kapitlen 16-18 kan ses som en enhet som uppdelats
i kapitel av dispositionstekniska skäl. Vi skall därför även ge en
sammanfattning av dessa kapitel sammantagna. Detta görs i avsnitt

18.8.

Tillväxtens finansiering med eget kapital. Förändringar

sättningsgraden (Kapitel 16)

skuld-

Avsnitt
,. Vilken RT har företag med olika TI haft, dvs vil

ken samvariation kan noteras mel'lan RT och T I ?
vilken mån har T I avvikit från TBoch vilka konsek~

venser har detta haft för utvecklingen av (S/E)j?
Har (S/E)j utvecklats olika för företag med olika
R
T

? 16.2-16.3

2 Har T I samvarierat negativt med (S/E)o för företag

med lika RT~ indikerande att (S/E)o utgjort en re-
striktion för tillväxten? 16.4

3. Vad karaktäriserar företagens utdelningsbeteende?

Har U/E varit olika för företag med olika räntabi-
litet? 16.5

4. Vad karaktäriserar företag som genomfört nyemis
sioner? Har företag som nyemitterat haft högre TI

och högre RT? 16.6



349

Tillväxtens finansiering med skattekrediter (Kapitel 17)
Avsnitt

5. Hur har skattekrediterna utvecklats för företag

med olika räntabilitet, tillväxttakt, tillgångs
struktur samt olika krav på den redovisade vinstens
storlek? 17.2-17.5

60 Hur påverkas beskrivningen av kapital strukturens
utveckling om skattekrediterna betraktas som eget
kapital? 1707

Tillväxtens finansiering med skulder andra än skattekrediter (Kapi
te l 18)

7. Hur har skuldstrukturen utvecklats för företag med
olika Rr ?l 18.2-18.3

8. Hur har tillväxten i olika skuldtyper (andra än
skattekrediter) varit för företag med olika Rr?l
Kan skillnaden mellan T' och TS förknippas med ut
vecklingen av viss skuldtyp? Vilka mönster kan no
teras beträffande

- icke-automatiska skulder?
- handelskrediter?
- löneberoende skulder?

18.4

18.5

18.6

Stabiliteten i företagets tillväxt och räntabilitet (Kapitel 19)

9. Har företag med olika initial kapitalstruktur eller

företag som i olika grad finansierat sin tillväxt
med externt långfristigt kapital haft olika RT? 19.2

l
Mot bakgrund av den andra av ovan formulerade överordnade
frågor borde frågan formuleras med avseende på skillnader mellan
företag i förändringen av (S/E) .. Som där diskuterades kan emel
lertid frågan under vissa förut~ättningar - bl a beträffande styr
kan i samvariationen mellan T' och R

T
- formuleras i termer av

skillnader mellan företag i R
T

. Som skall framgå av Kapitel 16
visar sig dessa förutsättningar föreligga varför frågan här formu
leras på det sätt somsedermera skall utnyttjas i Kapitel 18.
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Avsnitt
la. Har företag med olika variationer i räntabilitet

haft olika genomsnittlig räntabilitet? Har före
tag med olika skuldsättningsgrad haft olika varia
tioner i RTj ? Kan större variationer räntabili-
tet förknippas med större variationer i EJ och Tj? 19.4-19.7

15.4 ANALYSERADE FöRETAG OCH ANALYSPERIOD

Analysen i Kapitlen 16-19 begränsas till fristående bolag (bolag utan
dotterbolag och som ej utgör dotterbolag) och till moderbolag. Hela
gruppen betecknas fortsättningsvis som moderbolag. Begränsningen
motiveras av att analysen syftar till att spegla företagets besluts
fattande sådant det låter sig mätas i finansiella variabler. Det
blir då angeläget att analysen görs för företag som kan förväntas
träffa självständiga finansiella beslut. Idealt skulle därför den
ekonomiska enheten - dvs koncernen - ha utgjort analysobjekt. Som
approximation för den ekonomiska enheten utnyttjas moderbolaget.
Dotterbolag torde mindre ofta fatta finansiella beslut helt själv
ständigt. Det kan gälla hänsynen till skuldsättningsgraden vid be
slut om tillv~xt eller beslut om hur viss tillväxt skall finansieras.
Det kan vidare gälla beslut om utdelning och nyemissioner eller be
slut rörande företagets bokslutspolitik och därmed utnyttjandet av
möjligheterna att bilda skattekrediter. Bl a i nämnda avseenden
torde beslutsfattandet i moderbolag i högre grad än i dotterbolaget
spegla koncernens beslutsfattande. Koncentrationen till moderbolagen
kan vidare förväntas utgöra en rimlig begränsning trots att profiler
na ej förändrades nämnvärt när profilskapandet enbart avsåg moder
bolag (jämför avsnitt 10.7.2). Som profil grundande variabler ut
nyttjades således ej variabler avseende utdelning, nyemission eller
skattekrediter. Den omständigheten att profilerna ej nämnvärt för
ändrades innebär samtidigt att beskrivningen i Kapitlen 11-14 kan
tjäna som utgångspunkt för analysen i Kapitlen 16-19.

Valet av moderbolaget i stället för koncernen som studie
objekt innebär självfallet en begränsning i analyseno Samtidigt
bör dock observeras att moderbolagsbegreppet i de flesta fall 
nämligen för cirka 64 procent av moderbolagen - sammanfaller med
koncernbegreppet genom att bolagen saknade dotterbolag. I de allra
flesta övriga fall svarade moderbolaget för den helt dominerande
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delen av koncernens verksamhet (mätt efter omsättning eller totalt
kapital). I enstaka fall svarade moderbolaget för en mindre andel.
I denna grupp ingår främst börsbolag (vilket dock ej innebär att
merparten av börsbolagen skulle tillhöra denna kategori; jämför av
sni tt 6. 1.4) .

Tre moderbolag har exkluderats. Detta motiveras av att
deras utveckling varit "extraordinär". Bl a har de haft hög Tt

(>10 procent) men negativ RT. Med kännedom om de bakomliggande fak
torer som kan ha möjliggjort en sådan utveckling har företagen be
dömts ha en så avvikande utveckling att det ej varit meningsfullt
att inkludera dem i analysen. Som framgår nedan utgör dessa tre
moderbolag 1,2 procent av totala antalet moderbolag - med andra ord
en för våra resultat och slutsatser betydelselös andel.

I praktiskt taget samtliga analyser indelas företagen i
grupperna fåmansägda bolag (fåmansbolag)l, börsregistrerade bolag
(börsbolag) och övriga moderbolag. Därmed erhålls en viss storleks
mässig indelning av företagen. Grupperingen motiveras dock främst
av de skillnader i finansiell utveckling som kan förväntas mellan
företagsgrupperna. Klarast framgår detta om utdelningsbeteende
och möjligheterna att anskaffa långfristigt kapital observeras.
fåmansbolagen torde någon eller några av ägarna ofta aktivt arbeta
i företaget. Ersättningen till ägarkapitalet torde ofta ta annan
form än via utdelningar. Möjligheterna till nyemissioner torde
ofta vara relativt begränsade med hänsyn till ägarkretsens storlek.
Även möjligheterna att utnyttja obligationsmarknaden för att finan
siera tillväxt torde vara små. Börsbolagen däremot har många aktie
ägare. Endast undantagsvis deltar enskilda personer som samtidigt
är aktieägare i företagets fortlöpande verksamhet. Enskilda perso
ner dominerar sällan ägandet. Möjligheterna till nyemissioner är
större liksom möjligheterna att emittera obligations- och förlags
lån. övriga bolag slutligen torde i allmänhet liksom fåmansbolagen

ha begränsade möjligheter att emittera aktier och obligationer.
Samtidigt är ägandet ej dominerat av enskilda fysiska personer vil
ket torde påverka företagens utdelningspolitik.

l Begreppet fåmansbolag operationaliserades i Appendix 3. Opera
tionaliseringarna är gjorda per 1972.
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Sammanfattningsvis skall analysen avse 240 bolag som samt
liga är moderbolag (eller fristående bolag). 105 av dessa är få
mansbolag, 50 är börsbolag och resterande 85 utgör gruppen övriga
moderbolag. De flesta analyser görs för dessa delgrupper. Beroen
de på vilken fråga som studeras kommer dock vissa delanalyser att
koncentreras till andra delgrupper av moderbolagen. Det kan gälla
frågor där vissa bolag måste exkluderas eftersom beskrivningen an
nars skulle snedvridas av extremvärden. Det kan vidare gälla en
uppdelning av företagen i grupper efter värdet på viss variabel.
Exempelvis kommer företagen i vissa analyser att indelas efter stor
leken på RT•

Genomgående gäller att analysen avser perioden 1966-1972.
Eftersom analysen avser långsiktiga förlopp begränsas den - liksom

i Kapitlen 10-14 - till företag som kan studeras hela denna period.

15.5 TYPER AV UNDERSöKNINGSTEKNIKER

Formulerade frågor kommer stundtals att belysas med regressions

eller korrelationsanalys. I andra fall sker enkla antalsredovis
ningar eller beskrivningar med hjälp av genomsnittsvärden.

Regressionsanalys utnyttjas för att anpassa en rät linje

tillobservationsmängden för två variabler. Denna linje kallas re
gressionslinje. Regressionsanalys innebär "tekniskt ll sett, att en
variabel betraktas som beroende och en annan som oberoende. Bero
enderiktningar mellan variabler är dock i allmänhet svåra att be
stämma. Huvudintresset vid utnyttjandet av regressionsanalys är där
för ej att skatta parametrar i en i förväg formulerad modell över
hur en variabel antas bero aven annan. Syftet är i stället att med
hjälp aven regressionslinje illustrera utseendet aven observations
mängd som komplement till den information som ges via korrelations
analys. Eftersom analysen görs för i princip samtliga företag i

populationen (dvs moderbolag av viss storlek) uppstår ej något si9

nifikansproblem med anledning av beräknade regressionsfunktioner.
Avsikten är ej i något fall att mot bakgrund av beskrivningen för
moderbolagen söka skatta utvecklingsmönster för andra tänkbara ana
lysobjekt.

Avslutningsvis bör framhållas att företagsindex 9 i - liksom

i Kapitlen 9-14 - mycket sällan anges i Kapitlen 16-19. Dessa underför
stås. Tillvägagångssättet väljs för att underlätta framställningen.
Vidare anges ej bartecken i årssymboler (jämför Figur 4:1). Exempelvis
skrivs (S/E). som (S/E) ..

J J
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TIllVÄXTENS FINANSIERING MED
EGET KAPITAl- FÖRÄNDRINGAR I
SKUlDSÄTTNINGSGRADEN

Av centralt intresse i föreliggande studie är samband mellan till

växt~ räntabilitet och förändringar i skuldsättningsgraden. Sam
banden är av såväl beteendemässig som definitionsmässig (II räken
skapsteknisk") karaktäro Räntabilitet på totalt kapital utgör 
under vissa förutsättningar - tillsammans med bl a skuldsättnings
graden en central bestämningsfaktor för tillväxten i eget kapital

och därmed det tillskott till totalt kapital som betingas av eget
kapital. l Samtidigt torde beslut om tillväxt bl a betingas av för
väntningar om viss räntabilitet. Uppnådd räntabilitet och genom

förd tillväxt i totalt kapital är sedan väsentliga bestämningsfak
torer för skuldsättningsgradens förändring. Samtidigt kan denna
förändring påverka företagets fortsatta tillväxtbeslut liksom dess
räntabilitetsförväntningar.

Mot bakgrund av ovanstående skall vi i detta kapitel först

(avsnitt 16a2) belysa samvariationen mellan T' och Rr samt föränd
ringarna i (S/E).. I samband därmed skall vi bl a utnyttja de be-

J
grepp som introducerades i Kapitel 15a Vi skall således precisera

balansl injer får de olika grupperna (dvs TS = f(Rr )) genom att bl a

uppskatta kraven på tomgångsräntabilitet (RTO)o I avsnitt 16.3

ana l yseras hur beskri vn i ngen av fä retagens t i 11 väx t och räntabi l i tet

l R kan anses sakna betydelse san beståmningsfaktor till E' (och där
m~d till TY) ex ante a Betydelsen framstår ex post under förutsätt-

. x· . . .
nlng av at! den RE som betlngas av RT l Sln helhet eJ utdelas
(dvs R~ . E/E ej motsvaras av U/E). Jämför avsnitt 15.2.



354

samt åtföljande förändringar i skuldsättningsgraden påverkats av
företagens tillgångsstruktur. Först diskuteras betydelsen av till
växten i likvida medel. Därefter studeras om tillväxten i drifts
främmande tillgångar, dvs främst aktie~ varit olika för företag
med olika RT. I avsnitt 1604 skall vi sedan studera frågan om
storleken på initial S/E kan antas ha utgjort en restriktion för
TI under perioden. I avsnitten 16.5 och 16.6 behandlas de två fak
torer som - vid sidan om räntabiliteten - avgör tillväxten i eget
kapital, nämligen företagens utdelningspolitik (avsnitt 16.5) och
nyemissionsbeteende (16.6). I avsnitt 16.7 ges slutligen en kort
sammanfattning.

16.2 SAMBAND MELLAN TILLVÄXTTAKT I TOTALT KAPITAL, RÄNTABILITET
PA TOTALT KAPITAL OCH FöRÄNDRINGAR I SKULDSÄTTNINGSGRADEN

avsnitt 12.4 diskuterades tillväxten i totalt kapital, dess fi
nansiering och förskjutningar i skuldsättningsgraden. Där konstate
rades bl a följande rörande sambandet mellan Tt och RT (respektive
E') samt åtföljande förändringar i (S/E)j:

Profiler med högre Tl kännetecknas av mer balanserad till
växt på grund av förmånligare relationer mellan T' och El.

Relativförändringen i (S/E)j var mer markerad för låg RTf
låg Tl-profiler än för hög Rr/hög Tl-profiler.

I föreliggande avsnitt skall utvecklingen av nämnda variab
ler studeras för moderbolagen. Låt oss därvid först observera sam
variationen mellan Tl och RT. I Tabell 16:1 redovisas korrelations
koefficienter för detta samband för gruppen moderbolag och för de
delgrupper som främst skall studeras i Kapitlen 16-19.

Tabell 16:1. Samband mellan RT och T'. Korrelationskoefficienter.

Antal företag Korr koeff

Moderbolag 240 0,67

- Fåmans 105 0,74

- Börs 50 0,65

- Övriga 85 J,60
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Av Tabell 16:1 framgår att sambandet mellan RT och TI är
starkt eller mycket starkt positivt för moderbolagen och för respek

tive delgrupp bland dessa. Om man för att illustrera utseendet av
sambandet mellan RT och T I antar att den långsiktiga tillväxttakten
i totalt kapital är en funktion av det genomsnittliga räntabilitets
utfallet under samma period, dvs TI = f(RT),och därefter anpassar
en linjär regressionsekvation tillobservationsmängden för moder
bolagen och för respektive delgrupp inom dessa, erhålls vissa skill
nader. Regressionslinjerna framgår av Figur 16:1. Linjerna har
ritats olika långa. Ändpunkterna för respektive linje avser änd
värdena beträffande. RT för respektive företagsgrupp när "5 procent
svansarnall inom respektive företagsgrupp exkluderats.'

FÅMANSBOLAG T' = 2j. +1,45RT

MODERBOLAG T\: OP"'1,12RT

BÖRS BOLAG T'a Q,S+1P2RT

ÖVRIGA MOOERS. f= 2,,2+-q82RT

Figur 16:1. Regressionslinjer Tf

l "5 - % - svansarnaTI har exkluderats för att linj ernas längd ej
skall påverkas av extremvärden. Självfallet har dock regressions
analysen gjorts för samtliga företag.
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Delgrupperna skiljer sig åt i två anseenden. För det förs
ta är börsföretagen koncentrerade till ett snävare RT- och T1-;n
tervall än övriga grupper. Detta gäller särskilt beträffande låga

värden på variablerna. Regressionslinjen för börsföretagen börjar

sålunda vid RT = 5 procent medan den för de två övriga grupperna

börjar vid 1,5 procent. I gruppen börsföretag återfinns alltså re

lativt sett väsentligt färre företag vars genomsnittliga räntabili
tet på totalt kapital varit mycket låg. Spridningen i Rr var så

ledes lägre för gruppen börsbolag än fär övriga grupper.

För det andra är regress i on sl i nj ens l utn i ng o1i ka för ol i ka fåre-

tagsgrupper. Vissa skillnader i regressionslinjernas lutning kan

dock vara "naturligalt med hänsyn till skillnader i initial S/E.

Likaså kan skillnader i regressionslinjens skärningspunkt med RT~

axeln följa av skillnader i bl a utdelningsbeteende (dvs U/E).

Detta utvecklades i Kapitel 15. Låt oss därför j~mföra respektive
regressionslinje med den balanslinje - dvs TS = f(RT).- som kan

konstrueras för respektive grupp. En j~mförelse mellan balanslin

jen och regressionslinjen för respektive grupp illustrerar tillväxt
gapets utseende och kan bilda underlag för en analys av förändring-

arna i (S/ E) j .

Figur 16:2 redovisar regressionslinjerna T' = f(RT) och

balanslinjerna, dvs TS= f(RT), för respektive företagsgrupp. Vid
konstruktionen av balanslinjerna har genomsnittliga värden (me

dianvärden) på (S/E)o utnyttjats, liksom genomsnittliga nivåvärden

för de variabler som erfordras för att bestämma RTO . l Liksom i

Figur 16:1 har regressionslinjernas längd avpassats så att "5 pro

cent-svansarna" för RT exkluderats. Regressionslinjerna komplet
teras med ett DlTI-band lt (begränsat av prickade linjer). Bandet i1-

l
Medianvärdena för (S/E) var 1,90 för moderbolagen, 2,91 för få-
mansbolagen, 1,06 för °börsbolagen samt 1,76 för övriga moderbolag.
RS var i genomsnitt 5,4 procent (moderbolag), 5,7 procent (fåmansbolag),
"5, O procent (börsbolag ) och 5,3 procent (övriga moderbolag) o Genomsnitts
varden för U/E redovisas i avsnitt 16.5.2 och för s i avsnitt 17.6
Balanslinjerna konstrueras utan hänsyn till N/E. Nyemission skulle
annars - "tekniskt" sett - kunna betraktas som en negativ utdelning.
Detta skulle dock försvåra tolkningen av R O. Dessutom var N/E = O
för majoriteten av företag samtidigt som reIationen för enskilda
företag inom främst gruppen övriga moderbolag var mycket hög (jäm-
för avsnitt 16.6).
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lustrerar observationsmängdens utseende och har konstruerats så

att 5 procent av företagen har en kombination av T' och RT som

ligger ovanför den övre prickade linjen och 5 procent har en kom
bination som ligger under den nedre prickade linjen. 90 procent
av observationerna ligger således mellan de två prickade linjerna. 1

Som framgår av Figur 16:2 korresponderar större lutning på
balanslinjen - motiverat av högre (S/E)o - med större lutning på
regressionslinjen. Mönstret är enhetligt med ett undantag; för

börsbolagen är regressionslinjens lutning större än för gruppen
övriga moderbolag trots att balanslinjens lutning är mindre. Vidare
framgår av figuren att regressionslinjen ligger ovanför balanslinjen
för alla företagsgrupper beträffande hela (samtliga moderbolag och

börsbolag) eller nästan hela (fåmansbolag och övriga moderbolag)
intervallet avseende RT. Det innebär att det för de flesta före
tag borde gälla att skuldsättningsgraden ökat under perioden. För
alla grupper gäller dessutom att regressionslinjens lutning är

mindre än balanslinjens. Detta betyder att skuldsättningsgradens

relativa förändring torde ha varit större för företag med låg RT
än för företag med hög RT.2

Balanslinje:Regressionslinje:

l Bandet har konstruerats genom att observationsmängden vlottats
varefter respektive linje inritats för hand.

2
Balanslinjerna kan även jämföras med regressionslinjen för Et =
= f(RT):

Moderbolag E' -7,2 + 1,72 R
T

(r=0,78) Tf -7,9 + 1,57 R
T- Fållans Et -9,5 + 2,09 R

T
(r=0,82) T~ -9,8 + 2,03 R

T- Börs EJ -6,3 + 1,51 R
T

(r=O,78) T~ -6,7 + 1,24 R
T- Övriga Et -6,1 + 1,42 R

T
(r=O,76) T~ -7,2 + 1,44 R

B T
Det är således främst för börsbolagen som någon nämnvärd skillnad
mellan regressionslinjen och balanslinjen kan noteras. Detta tor
de främst hänga samman med att effekterna av nyemission ej beaktats
vid konstruktionen av balanslinjerna. Nyemission kan ju annars
betraktas som en negativ utdelning. Som senare skall visas (jäm
för avsnitt 16.6) var det främst börsbolag som genomförde nyemis
sioner. Samtidigt hade företag som genomförde nyemissioner i ge
nomsnitt högre RT än övriga företag. Om sålunda balanslinjen
skulle beakta nyemissioner skulle den förskjutas uppåt. Om den
dessutom differentierade efter vilken R

T
som företag som genomfört

nyemissioner hade, skulle dess lutning oli större. Detta skulle
ge en bild för börsbolagen som i högre grad överensstämde med den
för övriga företagsgrupper. Jämför avsnitt 16.6.3.

(forts nästa s)
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Tabell 16:2 redovisar sambanden mellan relativ förändring

skuldsättningsgraden och RT. I tabellen redovisas även andelen

företag där skuldsättningsgraden ökat under perioden.

Tabell 16:2. Skuldsättningsgradens förändring
l

Moderbolag

- Fåmans

- Börs

- Övriga

Korrelation mellan RT
och 6(S/E)(%)

-0,44

-0,41

-0,41

-0,48

Andel (%) företag
med ~(S/E) > O

67

60

74

72

2 (forts från föregående s)
Konstruerade balanslinjers känslighet för gjorda antaganden kan
illustreras på följande sätt. Betrakta först RTO och betydelsen
av antagen U/E. Om U/E alternativt bestäms tlll utnyttjat värde
± standardavvikelsen för U/E (jämför avsnitt 16.5.2) förändras
R

TO
med cirka ~ 1,0, 0,6, 0,7 och 1,1 procentenheter för moderbo

lagen, fåmansbolagen, börsbolagen respektive övriga moderbolag.
För fåmansbolagen svarar det lägre värdet mot U/E = O. Om RS an
tas förändrad me~ ± l procentenhet förändras ~TOomed cir~a ±?,6,
0,7, 0,5 respektlve 0,7 procentenheter, dvs fornallandevls sma
förändringar. Om s förändras med ± 5 procentenheter förändras
RTO med cirka (~) 0,1, 0,1, 0,2 respektive 0,2 procentenheter
samtidigt som balanslinjens lutning förändras med cirka (+) 0,15,
0,20, 0,10 respektive 0,13 enheter. Konsekvenserna av variatio
ner i initial S/E framgår av balanslinjens derivata (jämför av
snitt 15.2) och indirekt av Figur 16:2. Sammanfattningsvis för
ändras ej balanslinjernas utseende på något avgörande sätt om
värdena på bakomliggande variabler förändras på angivna sätt.

l 6(S/E)(%) beräknas som (S'-E')/(lOO+E'). Jämför avsnitt 12.4.1.
Om relativförändringen i stället mäts som [(S/E) - (S/E) J /
/(S/E) blir korrelationskoefficienterna -0,40, ~0,38, -0~38
respek~ive -0,43. Koefficienterna förändras obetydligt om be
räk~lingen hålls opåverkad av initial S/E. Om i stället ~S/6E

(dvs (S'·S/T)/(E'·E/T)) utnyttjas som mått på skuldsättningsgra
dens förändring erhålls korrelationskoefficienterna -0,43, -0,48,
-0,39 respektive -0,55. I analysen har då företag för vilka kvo
ten var negativ eller större än 10 exklu~erats, dvs 74 bolag (33
fåmansbolag, 9 börsbolag och 32 övriga moderbolag)~
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Som framgår av tabellen kan ganska starka negativa samband

mellan relativ förändring i S/E och Rr noteras för alla företags

grupper. Annorlunda uttryckt innebär detta att företag med hög R
T

i allmänhet ej vuxit i sådan grad att skuldsättningsgraden föränd
rats relativt sett lika mycket som för företag med låg RT.

Av Tabell 16:2 framgår även att skuldsättningsgraden ökat
för cirka två tredjedelar av moderbolagen. Andelen är lägst för
fåmansbolagen, vilket även kan förväntas utifrån Figur 16:2.

Beträffande börsbolagen ökade skuldsättningsgraden för 72 procent

av bolagen. Figur 16:2 implicerade dock att man borde förvänta

en ökning för praktiskt taget samtliga börsbolag. Det är emel

lertid främst bland börsbolagen som nyemissioner genomförts vilket
påverkat 6(S/E). (Jämför avsnitt 16.6)

16.3 TILLGANGSSTRUKTURENS BETYDELSE FöR BESKRIVNINGEN AV TILL

VÄXT, RÄNTABILITET OCH SKULDSÄTTNINGSGRADENS FÖRÄNDRING

avsnitt 12.4.2 noterades att en viktig nyansering i en analys av

skuldsättningsgradens förändring är utvecklingen av likvida medel.

Om ökad (S/E)j samtidigt förknippas med ökad andel likvida till

gångar (LI) av totalt kapital bör tolkningen av skuldsättningsgra
dens utveckling som indikation på förändringar i företagens risk

situation nyanseras. Samtidigt konstaterades att bilden av skuld
sättningsgradens utveckling förändrades mycket obetydligt om den

definierades så att skulderna reducerades med likvida medel. Mot

svarande bild erhålls för moderbolagen och de olika delgrupperna

inom dessa. Om likvida medel exkluderas från totalt kapital för

ändras ej regressionslinjernas utseende på något nämnvärt sätt.

Detsamma gäller sambandet mellan RT och relativ förändring i skuld

sättningsgraden liksom andelen företag med ökad skuldsättningsgrad.

En annan viktig nyansering beträffande sambandet mellan

tillväxttakt och räntabilitet rör tillväxtens fördelning mellan

driftsfrämmande tillgångar (OF) och driftsnödvändiga tillgångar

(DT). Vad som här åsyftas är främst tillväxten i företagens inne

hav av aktier, dvs den post som tillsammans med spärrkontomedlen

bestämmer OF. Den intäkt som korresponderar med aktieinnehavet är

utdelning. Det är sannolikt (jämför avsnitt 16.5) att utdelningen
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i procent av det justerade värdet på aktier ofta understiger rän

tabiliteten på övriga tillgångar - åtminstone om jämförelsen görs
före skatt. l Ett sådant förhållande indikerades i avsnitt 14.7.'
där det noterades att Ror n~qot översteg RT för alla prn
filer. Det kan även illustreras med att genomsnittlig ROF var 4,1
procent (moderbolag), 2,5 procent (fåmansbolag), 6,8 procent (börs
bolag) och 4,6 procent (övriga moderbolag) vilket kan jämföras med

motsvarande värden på Ror vilka var 8,7,8,9,8,3 respektive 8,8
procent. 2 Om således tillväxten i DF svarar för en väsentlig an
del av Tt kan bilden av sambandet mellan TI och RT behöva nyanseras.
Om exempelvis den TI som genomförts av företag med låg RT i högre
grad avsett OF än för företag med hög Rr är detta en viktig
asoekt när det gäller tolkningen av tillväxtgapet för företag med

olika RT-
I Tabell 16:3 jämförs regressionsfunktionerna TS = f(RT) och

DT I =f(Rr ) för respektive företa~sgrupp. Genom att jämföra regressionsl in
jerna erhålls en uppfattning om betydelsen av OF I för företag med

o1i ka RT.3

Tabell 16:3. Jämförelse mellan regressionslinjen Tt = f(RT) och
DT f = f(RT). Korrelationskoefficienter för Tt ver
sus R

T
ocn DT f versus R

T
.

I
T' = a + b RT (r) l DT' = a + b R

T
(r)

I

Moderbolag Tf 0,0 + 1,12 R
T

(0,67) I DT' -0,5 + 1,14 R
T (0,67),

- Färnans Tf =-2,4 + 1,45 R (0,74) ( DT' -2,1 + 1,39 RT (0,74)
T I

Börs Tf 0,5 + 1,02 RT (0,65) : DT' -2,9 + 1,34 R
T

(0,64)

Övriga T' 2,2 + 0,82 R
T

(0,60) , DT f 1,8 + 0,84 . R
T

(0,60)
t

l Erhållen utdelning i procent av justerat aktievärde torde främst
vara hög i de fall aktierna innehafts en lång period. Detta in
tråffar exempelvis om utdelningsbeloppen ökar över tiden samti
digt som eventuella nedskrivningar av aktievärdet ägt rum före
1963. Procentsatsen reduceras ej heller av under perioden 1963
1972 vidtagna uppskrivningar eftersom justerat värde på aktier ej
påverkas av uppskrivningar. Jämför Appendix 2.

2
Vid bestämningen av genomsnittlig RDF har fyra fåmansbolag med
en RDF överstigande 50 procent uteslutitso

3 (se nästa s)
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Som framgår av Tabell 16:3 gäller för fåmansbolagen att

regressionslinjen för DT 1 = f(RT) ligger ovanför linjen TI = f(RT)

vid låga värden på RT och under vid RT-värden överstigande fem procento

Det betyder att OF I i allmänhet - eftersom de flesta företag hade
en RT överstigande fem procent- varit större än DT 1 och därmed större

än T' och att skillnaden ökat med stigande RT. l Det är sannolikt
att det främst är utvecklingen beträffande spärrkontomedel som lig

ger bakom denna bild (jämför avsnitt 1702)0 Skillnaden mellan de

två regressionslinjerna är dock mycket liteno

För börsbolagen är bilden den omvända jämfört med fåmans

bolagen. Samtidigt är skillnaderna i lutning mellan regressionslin

jerna betydligt större. Regressionslinjen för DT I = f(RT) ligger

under regressionslinjen för TI
= f(RT) vid RT understigande cirka

10,6 procento Detta indikerar att tillväxten i OF varit relativt

sett större för börsbolag med låg RT (och låg TI
) än för företag

med hög RT (hög T,)2. Eftersom tillväxtgapets storlek ej reducerades

väsentligt vid högre Rr (jämför Figur 16:2) betyder detta att den

förändring i skuldsättningsgraden som kan förknippas med DT 1 sna

rare var relativt sett större vid högre än vid lägre RTo Eftersom

tillväxten i spärrkontomedel torde vara större vid högre Rr är det

sannolikt att beskrivet mönster kan förknippas med tillväxten i

företagens aktieinnehav.

3 (fotnot från föregående s)
Analysen görs för DT' i stället för DF' o Detta motiveras av att
DF' är känslig för extremvärden. Genom att jämföra T' och DT'
erhålls dock en uppfattning om DF'. DT' kan ju annorlunda defini
eras som (T-DF)', Samtidigt utnyttjas R

T
i funktionsuttrycket i

stället för R TO Det motiveras av att någon meningsfull balans
linje ej kan Ronstrueras utifrån R

DT
. Det skulle bl a förutsätta

att man kunde avgöra hur (DF)o finansierats med S respektive E.
l

Tolkningen av innebörden i regressionslinjen DT' = f(R
T

) jäm-
fört med T' = f(RT) underlättas om man förankrar förståelsen i en
årsvis analys av ett företago Om exempelvis DFo_

l
är 10 och TO_

l
är 100 är således DTj-l = 90. Om sedan DFj är 15 och T. J

är 114 - och därmed DTj är 99 - är alltså DF~ = 50 pro~ent,
T! = 14 procent och DT' = 10 procent. Att DT'< T' Jbetyder så
l~des att DF vuxit snabbare än T och DF. Om DT' vore större
än T' skulle DF ha vuxit långsammare än T och DT.

2Detta kan även illustreras med regressionslinjen för DT' = f(R
DT

)
vilken har utseendet DT' = -0,9 + 1,06 RDT (r = 0)59).

Linjen ligger således på en lägre nlva än regressionslinjen T'
= f(RT ). Samtidigt är lutningen något större.
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Beträffande gruppen övriga moderbolag slutligen ligger re

gressionslinjen för OF I = f(Rr) under den för TI = f(RT) för alla

aktuella RT-värden. Samtidigt är skillnaderna mycket små. Någon
markerad tendens till att OF' relativt sett skulle ha varit större

vid lägre RT kan till skillnad från börsbolagen ej noteras.

16.4 SAMBAND MELLAN TILLVÄXTTAKT OCH INITIAL KAPITALSTRUKTUR

Av centralt intresse i föreliggande studie är, om materialet kan
ge stöd för tanken, att skuldsättningsgraden utgjort en restriktion

för tillväxten, dvs om tillväxttakten varit lägre i företag med
högre initial skuldsättningsgrad vid lika räntabilitetsutveckling.

I samband med analysen i Kapitel 12 noterades att inga entydiga

mönster kunde urskiljas vad gäller profilernas T' och (S/E)o (av

snitt 12.4.1). Vidare konstaterades att frågan ,om skuldsättnings
gradens betydelse som restriktion för tillväxten ej entydigt kunde

belysas via analyser av profilerna.

Även om det i företagens beslutsfattande sker en bedömning

av de finansiella risker som är förknippade med olika tillväxtalter
nativ och att kapital strukturen i utgångsläget utgör en viktig kom

ponent vid denna bedömning finns åtskilliga faktorer som gör att
man vid analys av utfallsdata ej borde förvänta stark samvariation

mellan tillväxt och initial kapitalstruktur. Totalrisken förknip

pad med att växa till försämrad skuldsättningsgrad kan bedömas som
mindre än risken att ej växa. Ett visst värde på ett visst mått

på kapitalstruktur kan ha olika implikationer på finansiell risk i

olika företag. Ett företag med hög skuldsättningsgrad kan anse att
den finansiella risken är låg (exempelvis på grund av stabil RT)

medan motsatsen kan gälla för företag med låg skuldsättningsgrad.
Måtten på tillväxt och kapitalstruktur borde måhända vara olika
för olika företag för att ge en relevant bild av den finansiella

risk som företagen bedömt i samband med beslut om tillväxt och till

växtens finansiering, etc. Dessa omständigheter kan ha bidragit

till att vi vid beskrivningen av typföretagen ej kunde urskilja
något mönster beträffande initial S/E som restriktion för TI

•

I vilken mån ger då materialet underlag för hypotesen att

kapitalstrukturen utgjort en restriktion för tillväxten när endast
moderbolagen studeras respektive när LPA ej utnyttjas som analys-



364

teknik? Låt oss inledningsvis belysa denna fråga med att
notera vilka typer av samband som kan förväntas mot bakgrund

av analysen i avsnitt 15.2. Där konstaterades att högre
initial S/E borde förknippas med högre TI vid given RTo Deri

vatan av Tt med avseende på S/Eo för den balanslinje som där for
mulerades kan bestämmas som (l-s)RTO . Derivatan är således posi
tiv eftersom s < l och RTO > O. Detta illustrerades även av Figur

15:1. Derivatans tecken innebär att om kapitalstrukturen ej ut
gj ort någon restri kti on för t i 11 växten borde vi kunna notera ett

positivt samband mellan tillväxttakt och initial kapitalstruktur.
Tabell 16:4 redovisar samvariationen mellan TI och olika

mått på initial kapitalstruktur vid given utveckling beträffande

RTj och vid given RS.1 Som mått på kapitalstruktur utnyttjas (S/E)o'
relationen icke-automatiska skulder i förhållande till eget kapital,

dvs (IA/E)o,samt skuldsättningsgraden definierad så att skattekredi
ten ej inkluderas bland skulderna utan i stället adderas till eget
kapital.

Tabell 16:4. Korrelation mellan tillväxttakt i totalt kapital och
initial kapitalstruktur vid given räntabilitetsut
veckling och låneränta.

Tf versus

(S/E) (lA/E)
S-SK

o o (E+SK)o

Moderbo~ag 0,28 0,18 0,12

- Fåmans 0,23 0,23 0,06

- Börs -0,30 -0,36 -0,36

- Övriga 0,42 0,10 0,36

l Oberoende av vilket mått på kapitalstruktur som utnyttjas bör
måttet avse utgångsläget eftersom nivåmåttet eller andra mått
för hela perioden påverkas av periodens tillväxt och räntabili
tet. Analysen bör vidare ej påverkas av räntabilitetsutveckling
en - dvs RT och ~T - eller RS eftersom en positiv räntabilitets
utveckling (låg låneränta) kan förväntas positivt påverka Tf.
Korrelationskoefficienterna förändras dock obetydligt om analysen
endast hålls opåverkad av R

T
.
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Som framgår av tabellen är korrelationskoefficienterna i

allmänhet låga. l Högst är de för börsbolagen. För dessa är de

dessutom negativa vilket innebär att materialet ger visst stöd för

att initial kapitalstruktur skulle ha utgjort restriktion vid be
slut om tillväxt. Sambanden är dock ej starka varför vi skall be~

lysa frågan ytterligare i samband med analysen av tillväxt i icke

automatiska skulder (avsnitt 18.4.4). Där ges hypotesen starkare

stöd vad gäller börsbolagen.

För övriga företagsgrupper ges hypotesen ej något stöd.
Korrelationskoefficienterna är stundtals försumbara och deras tec

ken är pos i ti va. Tecknet överensstämmer därmed med vad som kan för
väntas om initial kapitalstruktur ej utgjort en restriktion vid

beslut om tillväxt.

16.5 FöRETAGENS UTDELNINGSBETEENDE

16.5.1 Inledning

I samband med profilanalysen noterades att en utförligare analys av

företagens utdelningsbeteende erfordrar att andra företagsgruppe
ringar än profilerna utnyttjas (jämför avsnitt 12.5.1). Mot bak

grund härav och mot bakgrund av utdelningens betydelse för RTO och
därmed balanslinjen skall en fördjupad analys av företagens utdel

ningsbeteende genomföras i föreliggande kapitel. Analysen görs ut
ifrån följande föreställningar om företagens utdelningsbeteende:

l . Beroende på företagens ägarstruktur (jämför fåmansbolag

versus börsbolag) varierar benägenheten att utnyttja ut

delning som ersättning för ägarkapitalet.

l Bilden enligt Tabell 16:4 förändras ej nämnvärt om tillväxttakten
i totalt kapital exklusive likvida medel eller exklusive ej
driftsnödvändiga tillgångar eller tillväxttakten i materiella
anläggningstillgångar utnyttjas i stället för T'. För börs-
bolagen är de ganska starkt negativa eller svagt negativa beroen
de på vilket mått på initial kapitalstruktur som utnyttjas. För
övriga grupper är de positiva och varierar från försumbara till
ganska starka. Samma bild erhålls även om S' utnyttjas som till
växtmått.
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2. Företagen strävar efter att lämna en stabil utdelning_'

3. Utdelningens storlek beror på lång sikt av företagets rän

tabilitetsutveckling (i detta sammanhang R~).

Den fortsatta analysen skall belysa respektive punkt enligt

ovan.

16.5.2 Företag som lämnat utdelning

Tabell 16:5 redovisar hur stor andel av respektive företagsgrupp
som ett eller flera år under analysperioden lämnat utdelning (dvs
U/E> O) samt genomsnittlig storlek av U/E.

Tabell 16:5. Andel företag som lämnat utdelning respektive genom
snitt~ig utdelning i förhållande till eget kapital
(U/E)

Antal företag Andel av resp Storleken av U/E
där U/E> ° företagsgrupp (%) Medelvärde Standard-

avvikelse

Moderbolag 165 69 2,3 1,5

- Fåmans 49 47 1,2 1,2

- Börs 49 98 3,5 0,9

- Övriga 67 79 2,3 1,5

Som framgår av tabellen är det framför allt bland fåmans
bolagen som man återfinner företag som ej lämnat någon utdelning
under perioden. Detta överensstämmer med förväntan med hänsyn till
övriga former för ersättning som aktieägare i fåmansbolag ofta kan
erhålla. För de fåmansbolag som lämnat utdelning är utdelningsan
delen genomsnittligt sett lägre än i övriga företagsgrupper sär
skilt jämfört med börsbolagen. Spridningen kring medelvärdet för
respektive grupp är relativt låg. Detta gäller särskilt börsbola-

l Med stabil utdelning åsyftas en utdelning som i kronor räknat är
oförändrad över ett antal år. Beloppet justeras med flera års
mellanrum. En sådan stabilitet betyder att relationen (U/E). kom-
mer att variera något mellan åren. J

2 Medelvärden och standardavvikelser för U/E avser den del av res
pektive företagsgrupp för vilken U/E> O.
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gen. Fördelningarna kring medelvärdet för respektive grupp är emel
lertid något skeva. Om medianvärde utnyttjas som centralmått blir
således genomsnittlig U/E 0,9 för fåmansbolagen, 3,4 för börsbolagen
och 2,1 för övriga bolag. Detta antyder att det främst är beträf
fande börsbolagen och övriga moderbolag som någon nämnvärd andel av
uppmätt R~ di sponerats för utde l ni ng ar.

16.5.3 Utdelningarnas stabilitet

Tabell 16:6 - som avser företag med U/E> O - redovisar frekvensen

av utdelningsförändringar. Med utdelningsförändring förstås då när

det absoluta utdelningsbeloppet ändras.

Tabell 16:6. Antal utdelnings förändringar

Andel (% ) av resp företagsgrupp som ändrat utdelning
nedanstående antal gånger

Ingen En Två Tre >Tre

Moderbolag 9 33 29 21 8

- Fåmans 17 45 22 12 4

- Börs 6 24 37 29 4

- Övriga 6 30 29 21 14

71 procent av företagen ändrade således utdelning två gånger eller
färre under analysperiodens sju år.

Atskilliga utdelningshöjningar genomfördes i samband med
nyemissioner. l Detta är självfallet naturligt med hänsyn till

l Parentetiskt kan noteras att även fondemissioner ofta åtföljdes
av utdelningshöjningar. Om vi definierar en utdelningshöjning
i samband med fondemission som en höjning som äger rum samma år
som aktiekapitalets ökning registreras, eller året därpå, kan föl
jande noteras: Under perioden 1966-1971 (vi inkluderar ej 1972
eftersom året efter 1972 ej kan studeras) genomförde företag inom
gruppen fåmansbolag 56 fondemissioner. Sju av dessa åtföljdes av
utdelningshöjningar. För börsbolagen var motsvarande tal 21 res
pektive 16 och för övriga moderbolag 56 respektive 26. Särskilt
bland börsbolagen var det således vanligt med utdelningshöjningar
i samband med fondemissioner. För samtliga grupper sammantagna
åtföljdes 37 procent av fondemissionerna av utdelningshöjningar.
I redovisade tal ingår ej kombinerade ny- och fondemissioner
(jämför fotnot till Tabell 16:7)0
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det ökade kapital som aktieägarna placerat i företaget. Ett ökat
utdelningsbelopp kan således motsvara oförändrad utdelning per ak
tie. Om man studerar nyemissionerna under 1966-1971 och observe
rar i vilka fall de åtföljdes av utdelningshöjning under samma år
som ökningen av aktiekapitalet registrerades eller under påföljan
de år (exempelvis för emissioner under 1971 noteras utdelningshöj
ning under 1971 eller 1972; därav skälet till att endast nyemis
sioner under 1966-1971 beaktas medan emissioner under 1972 lämnas
utanför analysen) kan Tabell 16:7 konstrueras.

Tabell 16:7. Utdelningshöjningar i samband med nyemissioner
1

Moderbolag

- Fåmans

- Börsbolag

- Övriga

Antal nyemissioner
under 1966-1971

62
6

37

19

Antal nyemissioner åtföljda
av utdelningshöjning

34

2

26

6

Som framgår av tabellen åtföljdes de flesta emissioner inom
gruppen börsbolag av utdelningshöjningar (i absoluta tal). För
grupperna fåmansbolag och övriga moderbolag åtföljdes endast cirka
en tredjedel av nyemissionerna av utdelningshöjningar. Taget över
hela materialet åtföljdes 55 procent av nyemissionerna av ökade ut
delningar.

Tabell 16:6 kan således nyanseras genom att man bortser
från de lInaturligall utdelningshöjningar som skett i samband med
nyemissioner. Tabell 16:8 redovisar frekvensen av utdelningsför
ändringar då ökningar i samband med nyemissioner exkluderats.

Som framgår av Tabell 16:8 är det främst bilden av börs
företagens utdelningsbeteende som förändras (jämfört med Tabell
16:6) när utdelningshöjningar i samband med nyemissioner exkluderas.

l Kombinerade ny- och fondemissioner klassificeras som nyemission,
Observera att ett företag kan genomföra flera emissioner och
att antalet emissioner under 1966-1971 således överstiger antalet
företag som genomfört emissioner.
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Tabell 16:8. fintal utdelningsförändringar exklusive utdelnings
höjningar i samband med nyemissioner.

Andel (%) av respektive företagsgrupp som förändrat
utdelning nedanstående antal gånger

Ingen En Två Tre >Tre

Moderbolag 15 37 26 15 7

- Fåmans 18 43 25 10 4

- Börs 23 35 22 18 2

- Övriga 6 33 31 17 13

Fördelningen för börsföretagen blir då likartad den för fåmansföre
tagen. Taget för alla företag ändrade 78 procent av företagen ut
delningen högst två gånger av sju möjliga när utdelningshöjningar

samband med nyemissioner exkluderas.'
Den hittillsvarande beskrivningen har rört frekvensen av

utdelningsförändringar. I en beskrivning av stabiliteten i företa
gens utdelningsbeteende är emellertid utdelningsförändringarnas

riktning av betydelse. Man kan förmoda att företag som genomför
såväl utdelningshöjningar som utdelningssänkningar i högre grad an
passar sin utdelning efter kortsiktiga variationer i räntabiliteten
än företag som endast genomför utdelningshöjningar (eller utdel
ningssänkningar). Tabell 16:9 redovisar utdelningsförändringar

nas riktning. Den bygger på de 150 företag (varav 46 börsföretag)

som förändrat utdelningen någon gång under analysperioden. 2

26 procent av börsföretagen genomförde endast en ändring.
För nästan samtliga av dessa avsåg förändringen en höjning av ut
delningen. Inom övriga företagsgrupper ändrade 40 procent utdel-

l
Om även utdelningshöjningar i samband med fondemissioner exklude-
rades skulle motsvarande tal bli 83 procent. För börsbolagen
skulle andelen bli 86 procent. Observera att utdelningshöjningar
i samband med nyemissioner som genomfördes 1972 ej exkluderats i
Tabell 16:8 (jämför kommentarerna till Tabell 16:7).

2
Fortsättningsvis görs redovisningar i detta avsnitt för fåmans-
bolag och övriga moderbolag sammantagna eftersom de uppvisar lik
artade mönster.
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Tabell 16:9. Utdelningsförändringarnas riktning. Andel företag (%)
inom varje grupp med respektive typ av förändring

Antal förändringar
En Två eller flera

Börs- Fåmansbolag, Börs- Fåmansbolag,
bolag Övriga bolag bolag Övriga bolag

Endast höjningar 22 21 52 23

Endast säkningar 4 19 O 6

Både höjningar och 22 31
sänknin ar

ninqen endast en gång. Andelen av dessa som höjde utdelningen var
likartad den som sänkte utdelningen. Av de börsföretag som för
ändrade utdelningen två gånger eller fler genomförde flertalet en
dast utdelningshöjningar. Inget börsföretag genomförde endast ut
delningssänkningar. För övriga grupper är bilden något annorlunda.
Fler företag genomförde både höjningar och sänkningar än de som
endast förändrade i en riktning. Enstaka företag sänkte även ut
delningen flera gånger utan någon höjning under peri'oden.

Även om Tabell 16:9 underst~yker intrycket av stabilitet
från tidigare tabeller - endast 22 respektive 31 procent av före
tagsgrupperna genomförde såväl höjningar som sänkningar - kan det
finnas skäl att göra motsvarande nyansering för nyemissioner som
den som gjordes ovan. Tabell 16:10 redovisar motsvarande fördel

ning som enligt Tabell 16:9. I tabellen exkluderas utdelningsför
ändringar i samband med nyemissioner. Liksom i Tabell 16:9 base
ras andelarna på det antal företag som förändrat utdelningen någon
gång under perioden (46 börsföretag och 104 företag från övriga
grupper). Av detta skäl redovisas även andelen företag som endast
genomförde utdelningsförändringar i samband med nyemissioner.

Som framgår av Tabell 16:10 förändras bilden något om utdel
ningsförändringar i samband med nyemissioner exkluderas. Grunddra

gen från Tabell 16:9 kvarstår dock. För börsföretagen gäller såle
des att av de företag som endast genomförde en utdelningsförändring
var det i de a11 ra fl est a fall fråga om en ut del ni ngshöj ni ng .
Inget börsföretag sänkte utdelningen två gånger eller fler utan att
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Tabell 16:10. Utdelningsförändringarnas riktning. Andel företag (%)
inom varje grupp med respektive typ av förändring.
Exklusive utdelningsförändringar,i samband med nyemis
sioner.

Antal förändringar

En
Börs- Fåmansbolag
bolag Övriga bolag

Två eller flera
Börs- Fåmans
bolag Övriga bolag

Företag som endast
förändrat utdelning i
samband med nyemission
Börs- Fåmans
bolag Övriga bolag

Endast höjningar 32 22 26 21 15 2

Endast sänkningar 7 19 O 6

Både höjningar 20 30
och sänkningar

även någon gång höja densamma. Av dem som genomförde fler än en
förändring var det något fler företag som endast genomförde utdel
ningshöjningar än som ändrade i båda riktningarna. För övriga grup
per var bilden något annorlunda. Andelen företag som endast genom
förde sänkningar (en eller flera) var större än för börsbolagen.
Detta gäller även andelen företag som genomförde både höjningar och
sänkningar.

Ovanstående bild tillsammans med den bild som gavs vid ana
lysen av frekvensen av utdelningsförändringar - cirka tre fjärde

delar av företagen förändrade utdelningen högst två gånger under
perioden - ger grund för föreställningen att företagen eftersträvar
en stabil utdelningspolitik. Det innebär att variationer R8i

allmänhet medför motsvarande variationer i tillväxttakten i eget
kapital. Detta skall belysas närmare i Kapitel 19. De skillnader
mellan företagsgrupperna som kunnat noteras beträffande frekvensen
av utdelningssänkningar skulle kunna ha sin grund i de lIinstitu
tionella ll skillnader som finns. Det är måhända lättare för ett
företag som har en begränsad ägarkrets och vars aktier ej fortlöpan
de marknadsvärderas samt vars ägare måhända främst tillgodogör sig

1

annan form av ersättning än utdelning, att variera utdelningen efter
räntabilitetsutfall, företagets likviditet, dess kapitalbehov etc
(jämför fåmansbolag plus övriga bolag) än för ett företag som ej
verkar under dylika förutsättningar (jämför börsbolag).
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16.5.4 Samband mellan utdelningens storlek, räntabilitet och
skuldsättningsgrad

Atskilliga faktorer torde vara av betydelse vid bestämningen av
utdelningens storlek. Institutionella förhållanden, ägarstruktur,
ägarnas preferenser mellan utdelningsintäkter och kapitalvinster
(jämför bl a skattekonsekvenser), företagets likviditet, företagets
investeringsplaner och kapitalbehov, företagets möjligheter att
förränta kvarhållna vinstmedel jämfört med aktieägarens alternativa
möjligheter, skattekonsekvenser (jämför exempelvis Annellavdraget)
etc. Av avgörande be~ydelse för företagets långsiktiga utdelnings
beteende torde dock dess räntabilitetsutveckling vara. Dessutom
kan storleken på initial skuldsättningsgrad vara' relevant. I
föregående avsnitt konstaterades att materialet beträffande börs
bolagen ger visst stöd för tanken att initial skuldsättningsgrad
kan ha utgjort en restriktion för tillväxten i totalt kapital.
Vid lika RT skulle alltså företag med högre initial S/E ha haft
lägre Tt. Om detta är ett uttryck för att företag med högre initial

S/E högre grad sökt begränsa ökningen av eller minska (S/E)j
blir företagens utdelningsbeteende av intresse även i detta samman
hang. Högre U/E medför större reduktion av eget kapital - såvida
ej N/E kan ökas i motsvarande mån. Om högre U/E ej motiveras av
att företagen på så sätt underlättar möjligheterna till nyemission
kan således en lägre U/E utnyttjas - tillsammans med eller i stället
för en lägre Tt - för att påverka utvecklingen av (S/E). i önskvärd

J
riktning. Ett dylikt beteende skulle implicera ett negativt sam-
band mellan initial S/E och U/E.

Eftersom (S/E). är en förhållandevis stabil variabel (jäm-
J

för exempelvis Tabell 9:6) torde skillnader i (S/E)o motsvaras av
likartade skillnader i S/E - även om benägenheten att öka (S/E)j
är lägre vid högre (S/E)o' Samtidigt är S/E vid lika RT en central
bestämningsfaktor till RE (och därmed till R~). Om således ett po
sitivt samband kan förväntas mellan R~ och U/E skulle man därför
även kunna förvänta ett positivt samband mellan U/E och S/E och

därmed mellan U/E och (S/E)o' Detta skulle således resultera i en
förväntan motsatt den ovan formulerade.

I det följande skall sambanden mellan U/E och räntabilitets
utvecklingen respektive initial S/E studeras. Som mått på räntabilitet
skall vi utnyttja räntabilitet på eget kapital efter skatt, dvs
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det räntabilitetsmått som bäst beskriver vad som kan disponeras för

utdelningsändamål. Två mått för att beskriva utvecklingen av R~

för det enskilda företaget skall utnyttjas, nämligen nivåmåttet
R~ och spridning kring den genomsnittliga räntabiliteten för det

enskilda företaget under analYSperioden.a(R~j).l Det senare måttet
motiveras av att ej endast R~ utan även variationerna i R~j torde
vara av betydelse för företagens utdelningsbeteende. Variationerna

i R~j torde samtidigt hänga samman med skuldsättningsgradens stor
lek. Vidare gäller att analysen begränsas till de 165 företag som
lämnat utdelning.

I föregående avsnitt kunde en hög grad av stabilitet i före
tagens utdelningsbeteende noteras~ Det gör korrelationsberäkningar
mellan utdelningsförändring - dvs ~(U/E) - och räntabilitetsutveck
ling mindre meningsfull. Analysen bör knytas till U/E. Beträffande

denna variabel noterades i avsnitt 12.5.1 att dess storlek för pro

filerna föreföll oberoende av R~. Bidragande till detta var de i

jämförelse med R~ små skillnaderna i U/E och att hänsyn ej kunde
tas till skillnader mellan börsbolag och andra bolag. Den senare
omständigheten skall beaktas i det följande.

Tabell 16:11 redovisar korrelationskoefficienter mellan U/E
och räntabilitetsutvecklingen för respektive grupp.

Tabell 16:11. S~~band mellan U/E och R~ respektive a(R~j) för
företag med U/E> O.

x x
U/E versus RE U/E versus a(REj )

vid given 0(R~j)
. . x

vld glven RE

Moderbolag 0,24 -D,35

- Fållans 0,35 -0,16

- Börs 0,41 -0,44

- Övriga 0,20 -0,25

l Företagsindex i utelämnas. Observera dock att 0(R~.) är ett mått
som bestäms för det enskilda företaget via de årsvl~a värdena över
analysperioden. Mått på spridning diskuteras utförligare i Kapitel
19.
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Sambandet mellan U/E och R~ vid given spridning i R~j är sålunda
ganska starkt positivt för börsbolagen. Samtidigt är sambandet

mellan U/E och 0(R~j ) vid given R~ ganska starkt negativt. Utdel
ningsandelen skulle sålunda stiga med högre R~ och sjunka med hög
re 0(R~)o För fåmansbolagen och övriga moderbolag är sambanden
svagare men pekar i samma riktning.

En ytterligare illustration kan ges av Tabell 16:12 som
redovisar genomsnittlig R~ för företag med olika utdelningsbeteende.
Dessutom redovisas värden på genomsnittlig RTo Tabellen ger ytter
ligare stöd för hypotesen att utdelningarna anpassas efter det lång

siktiga räntabilitetsutfallet.

Tabell 16:12. Räntabilitet för företag med olika utdelningsbeteendee
Medelvärde per företagsgrupp

utdelningsbeteende för gruppen: Medelvärde beträffande

R~
E

Inga utdelnings förändringar

Endast utdelningshöjningar

Endast utdelnings sänkningar

Både utdelningshöjningar och
utdelningssäkningar

7,1

9,5

4,6

7,8

5,4

10,0

-1,4

6,1

Beträffande betydelsen av initial skuldsättningsgrad för
storleken av U/E har den indirekt belysts via Tabell 16:11 i me

ningen att R~ och 0(R~j) kan förväntas vara förknippade med skuld
sättningsgradens höjd (jämför ovan). Om vi emellertid försöker
renodla skillnaderna i U/E för företag med olika initial skuldsätt
ningsgrad - och med andra ord beräknar partiella korrelationskoef

ficienter vid given R~ och 0(R~) - erhålls ganska starka negativa
samband för grupperna börsbolag och övriga bolag (r = -0,39 för
båda grupperna). Visst stöd ges således för tanken att högre initial

S/E vid sidan om dess betydelse för U/E via R~ och 0(R~j) - kan
förknippas med lägre U/E. För fåmansbolagen är nämnda samband för
sumbart.
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Låt oss till sist - mer i marginalen - uppmärksamma sam

bandet mellan R~ och andelen utdelad vinst. Ovan nämndes företa
gens möjligheter att förränta kvarhållna vinstmedel bättre än aktie
ägarnas alternativa förräntning som en bestämningsfaktor bland flera

till företagens utdelningsbeteende. Innebörden av detta är att fö
retag med goda vinstutsikter skulle dela ut en lägre andel av res

pektive års vinst, dvs ha lägre utdelningsprocent (U/V~) än före
tag med dåliga vinstutsikter. För börsbolagen ges denna tanke visst
empiriskt stöd. Ett svagt negativt samband kan således noteras

mellan u/v~ och R~ vid given o(R~j). För övriga företagsgrupper är
sambandet försumbart. l

16.6 FöRETAGENS NYEMISSIONSBETEENDE

16.6.1 Inledning

I samband med profilanalysen noterades (avsnitt 12.5.1) att endast

en mindre andel av företagen genomförde nyemissioner (apport- och/
eller kontantemission) under analysperioden. Av uppenbara skäl
torde nyemissioner endast genomföras enstaka år samtidigt som stor
leken av (N/E)j kan variera väsentligt. Det innebär att en fördju
pad analys av de företag som genomfört nyemissioner för att exem
pelvis belysa samband mellan räntabilitet och N/E ej kan ske med

hjälp av korrelationsanalys. I föreliggande avsnitt skall analysen
därför begränsas till en beskrivning av de företag som genomfört
nyemissioner jämfört med dem som ej gjort detta i termer av genom

snittsvärden för respektive grupp. Eftersom motiven för och möj
ligheterna till att utnyttja nyemissioner som finansieringsform ej
kan studeras med hjälp av befintliga data samtidigt som de torde

variera väsentligt mellan företag, är syftet med beskrivningen en
dast att redogöra för observerade skillnader mellan grupperna.

l .. .. ..Det bor observeras att utdelnlngens storlek l allmanhet torde av-
passas till koncernens snarare än till moderbolagets vinst. Det
gör att en mätning av utdelningsprocenten för moderbolaget kan
felskatta utdelningsprocenten för koncernen, särskilt som V~ be
räknats opåverkat av koncernbidrag. I vilken mån denna oms~än

dighet medför en underskattning av korrelationskoefficienten för
börsbolagen eller om den bidragit till att skapa en samvariation
i materialet som annars ej hade kunnat noteras, kan ej bedömas.
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Inte minst viktig torde distinktionen mellan kontant- och apport

emission vara. Det är sannolikt att motiven för och möjligheterna

till respektive typ av emission torde vara olika. Redogörelsen kan

måhända utgöra ett underlag för mer ingående analyser av företagens

nyemissionsbeteende som får göras i annat sammanhang.

Beskrivningen inleds med en redogörelse för frekvensen före

tag som genomfört nyemissioner. Därefter redovisas företagens rän

tabilitetsutveckling och slutligen beskrivs företagens tillväxt och
skuldsättningsgrad.

16.6.2 Företag som genomförde nyemissioner

En uppfattning om vilka företag som genomfört nyemissioner ges av

Tabell 16:13.

Tabell 16:13. Andel företag som genomfört nyemission (konlant- och/
eller apportemission ) samt storleken på N/E.

mltal företag som
genomfört nyemis
sion

Andel av resp Storleken av N/E
företagsgrupp Medel- Standard
(%) värde avvikelse

Moderbolag 53 22 4,2 7,3

- Fåmans 7 7 4,2 4,3

- Börs 31 62 2,4 2,3

- Övriga 15 18 7,9 12,5

En majoritet av börsbolagen genomförde alltså en eller flera

nyemissioner under analysperioden. En majoritet (58 procent) av de

företag som gjorde nyemission utgjorde även börsbolag. Denna för

delning understryker de "institutionella" skillnader mellan olika

företagsgrupper som man har anledning att förväntao 2

l
Skälet till att standardavvikelsen för alla grupper utom för börs-
bolagen överstiger medelvärdet är de sneda fördelningarna beträf
fande N/E.

2
Av nyemissionerna bland börsbolagen var 29 stycken (78 procent)
kontantemissioner. För övriga företagsgrupper har andelen ej
fastställts.
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Som framgår av Tabell 16:13 varierade storleken av N/E
väsentligt mellan olika företagsgrupper. Bland börsbolagen torde
nyemissionens storlek bland annat bero på den aktuella börskursen.
Det torde även finnas restriktioner i börsbolagens möjligheter
att nyemittera av typen att nyemitterat antal aktier ej kan/bör
vara alltför stort i förhållande till antalet utelöpande aktier.
I övriga företagsgrupper torde andra kriterier än eventuellt mark
nadsvärde på aktier (vilket måhända är svårt att fastställa) res
pektive antalet utelöpande aktier (ganska ointressant om aktieägar
na är få) vara avgörande för nyemissionens storlek. I dessa före
tagsgrupper kan bl a en bedömning av den enskilde aktieägarens möj
ligheter att tillskjuta kapital i högre grad ha betydelse. Det kan
även finnas skattemässiga skäl till att föredra annan form för ka
pitaltillskott än tillskott av aktiekapital - exempelvis lån och
begränsning av utdelningsbelopp eller löneuttag.'

16.6.3 Företagens räntabilitet

Finansiering via nyemissioner medför en högre kapitalkostnad än de
flesta alternativa finansieringsformer. Om uppnådd RT samtidigt
kan antas utgöra en indikation på företagets kapitalkostnad är det
därför naturligt att företag som genomfört nyemissioner haft högre
RT än andra företag. I avsnitt 12.5.1 noterades även att det enda
typföretag för vilket N/E (medianvärdet) var större än noll var för
hög-RT-profilen D. Även om RT ej anses utgöra en indikation på fö
retagets kapitalkostnad utan endast en beskrivning av den förränt
ning som faktiskt ägt rum finns det skäl att förvänta skillnader i

RT mellan företag som genomfört nyemissioner och dem som ej gjort
det. Även om orsaksriktningen mellan Rr och nyemission är svår att
klarlägga kan man sålunda exempelvis förvänta att företag med bättre

räntabilitetsutsikter i högre grad genomfört nyemissioner på grund

l Förekomsten av nyemissioner bland fåmansbolag och övriga moderbo-
lag illustrerar problemet med operationaliseringen av respektive
grupp. Grupptillhörigheten har fastställts utifrån en karaktäris
tik av ägarstrukturen 1972. Det är ej uteslutet att det i gruppen
övriga moderbolag ingår företag som inledningsvis var fåmansbolag
men som via nyemission blev "flermansbolag". Dylika omgruppering
ar mellan delgrupperna torde dock sakna betydelse för genomförda
analyser.
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av att emissionen då varit lättare att II sälja ll till aktieägarna.

Samtidigt kan måhända utnyttjandet av nyemissioner ge ytterligare
anledning till noggrann kontroll och uppföljning av företagets in
vesteringsverksamhet och lönsamhetsutveckling och därmed bidra till
att infria uppställda räntabilitetsmål.' Mot bakgrund av ovanstå

ende diskussion redovisar Tabell 16:14 genomsnittliga värden för

RT. Dessutom redovisas värden för a(RTj ) och V(RTj ), där V(RTj )

utgör variationskoefficienten (definierad SOI11 o(RTj)/RT, där RT
utgör det aritmetiska medelvärdet av RTj ).

Tabell 16:14. Utvecklingen av räntabilitet på totalt kapital för
företag som genomfört respektive som ej genomfört
nyemission. 2

Variabel Börsföretag Fåmansbolag och övriga moderbolag

N/E > O N/E O N/E > O N/E = O

RT
8,6 '7,3 9,'7 8,2

o(RTj ) 3,5 3,8 4,0 4,'7

V(R
Tj

) 0,43 0,67 0,26 1,42

I konsekvens med ovanstående resonemang redovisar Tabell
16: 14 högre RT och l ägre o (RTi ) för företag som genomfört nyemi ss i 0

ner jämfört med dem som ej genomfört nyemissioner. 3 Därmed var
även V(RTj ) i genomsnitt lägre.

l
I en studie av utvecklingen för företag i USA noterar Baumol m fl
(1970) att förräntningen på nyemitterat kapital varit högre än
förräntningen på annat kapital. Detta är konsistent med synsättet
att kapitalkostnaden varierar mellan olika finansieringskällor.
Det är även konsistent med hypotesen att "the firm will tend to
utilize more expensive money only if it has available an ivestment
project sufficiently promising to justify the higher cost, and if
it has pretty well run out of funds derivable from cheaper sources"
(s 354).

2 Eftersom förhållandevis få fåmansbolag genomfört nyemissioner be
handlas de i återstoden av avsnitt 16.6 tillsammans med övriga
moderbolag.

3 Beträffande skillnaden i R
T

mellan företagsgrupperna skulle man
kunna anföra, att skillnaderna främst kunde betingas av de nyemitte
rande företagens fördelning på olika verksamhetsinriktningar
(branscher), snarare än på att företag med likartad verksamhets
(forts nästa s)
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Det bör framhållas att noterade skillnader ej i nämnvärd

grad torde sammanhänga med skillnader företagens storlek. Om

främst större företag inom respektive grupp hade genomfört nyemis
sioner samtidigt som storleken utgjorde en indikation på företa-
gens risksituatian skulle ovanstående skillnader kunna betingas

av skillnader i företagens storlek. Tabell 16:15 redovisar hur
många företag inom respektive storleksgrupp som genomfört respek
tive som ej genomfört nyemissioner. Varje del grupp underindelas

efter storleken på V(RTo). Denna variabel utnyttjas här som indi
kation på företagets ri~ksituation.l Företagen indelas i grupper
efter "Låg", lINormal" och "HöglI V(RTj ). Innebörden av detta redo

visas i Kapitel 19. I detta sammanhang är en intuitiv förståelse

av innebörden tillräcklig.

Intrycket från Tabell 16:14 förändras sålunda ej om hänsyn
tas till företagens storlek. Särskilt i grupperna små och medel
stora företag hade de flesta företag som nyemitterat kapital även
lågt värde på V(RTj ). För gruppen stora företag är skillnaderna ej
lika stora. Detta är dock konsistent med Tabell 16:14 eftersom
gruppen stora bolag främst består av börsbolag samtidigt som skill
naden i genomsnittlig V(RTj ) enligt Tabell 16:14 ej var stor för

börsbolagen.

3 (forts från föregående s)
inriktning hade olika RT efter huruvida nyemissioner genomförts.
på grund av det ringa antalet företag och de relativt stora skill
nader i R

T
som gäller för börs företagen jämfört med övriga företag,

är det svart att belysa en dylik invändning. Vi kan dock notera,
att om vi bestämmer ett "förväntat RT-värde" för företagen som ge
nomfört nyemissioner som ett vägt genomsnitt av de branschvisa ge
nomsnitten för företag som ej genomfört nyemissioner, skulle ett
dylikt värde understiga observerad genomsnittlig R

T
med 0,6 pro

centenheter. Om vi dessutom beträffande börsföretagen gör en jäm
förelse inom respektive bransch mellan genomsnittlig RT fö~ före
tag som genomfört, respektive som ej genomfört nyemissioner, var RT
för de förra cirka l procentenhet högre än för de senare inom
branscherna verkstadsindustri och "övrig industri". Med övrig in
dustri" menas i detta sammanhang alla branscher utom trävaruindu
stri och verkstadsindustri, dvs de två branschgrupper där antalet
företag inom respektive delgrupp ej betraktats som alltför låg
(gräns = fem företag). För trävaruindustrin däremot var RT i ge
nomsnitt en halv procentenhet lägre för företag som genomfort ny
emissioner jämfört med övriga företag.

l
V(RTo) föredras framför o(RTo) eftersom den både beaktar spridning-
en lJårsvisa utfall och medelvärdet kring vilket spridningen ägt
rum.
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Tabell 16:15. Andelen företag inom olika storleksgrupper som genom
fört nyemissioner. Fördelning på olika V(RTo) för
respektive delgrupp. J

Storlekl Nyemission Antal Andel (%)2 av resp storleksgrupp
med V(RTj )

Låg Normal Hög

S~ Ej nyemission 135 21 36 43

Nyemission 13 62 23 15

Medelstora Ej nyemission 34 35 30 35

Nyemission 15 60 27 13

Stora Ej nyemission 17 59 23 18

Nyemission 24 54 38 8

Avslutningsvis kan påpekas att det faktum att främst högrän

tabla företag genomfört nyemissioner torde utgöra främsta förklaring
en till skillnaden i lutning mellan balanslinjen och regressionslin
jen E l = f(RT) beträffande börsbolagen (jämför fotnot till kommenta

rerna till Figur 16:2). För denna företagsgrupp medför även skill
naderna i RT mellan företag som nyemitterat jämfört med övriga att
bilden av tillväxtgapet (jämför Figur 16:2) påverkats. Balanslinjen

konstruerades ju utan hänsyn till nyemissioner. Om den tillväxt

totalt kapital som finansierats med nyemissioner exkluderas från
tillväxtmåttet, dvsT'-N/T beräknas, förändras regressionslinjens ut

seende. Den blir då T' - N/T = 0,3 + 0,96 Rr (r = 0,66). Denna
linje ligger närmare balanslinjen och har lägre lutning än linjen
T' = f(Rr). Det betyder att tillväxtgapet blir mindre samtidigt
som det reduceras mer vid högre Rr . Tillväxtgapets utseende blir
därvid mer likt det för övriga företagsgruDper.

l Storleksgrupperingen har skett utifrån totalt kapital vid ingången
av analysperioden. Små företag = totalt kapital < 40 milj kr; me
delstora företag = totalt kapital mellan 40 och 160 milj kr; stora
företag = totalt kapital> 160 milj kr. Indelningen bygger på en
logaritmisk skala över totalt kapital vid ingången av analysperio
den. I utgångsläget utnyttjas klasserna 20-40, 40-80, 80-160,
160-320, 320-640 och >640 milj kr.

2 Andelarna uttrycks som procent trots att antalet företag i vissa
delgrupper är litet.
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16.6.4 Företagens tillväxt och kapitalstruktur

Avslutningsvis skall de nyemitterande företagens tillväxt och kapi

talstruktur belysas. Som underlag presenteras i Tabell 16:16 genom

snittliga värden på några av grundschemats variabler.

Tabell 16:16. Genomsnittliga värden på några av grundschemats vari
able~ för b0.1ag. som ~enomfört respekt i ve som ej ge
nomfort nyemlssloner.

Variabel Börsbolag Fåmansbolag och övriga moderbolag

N/E > O N/E O N/E > O N/E = O

T' 10,0 6,5 13,5 8,9

S' 12,3 9,1 13,4 9,8

E' 7,8 2,6 14,0 6,8

(S/E) 1,00 1,21 3,30 2,47o
(S/E) 1,47 1,67 2,53 2,71s

RE 12,6 9,4 16,9 13,9

RS 5,0 5,1 6,0 5,5

U/E 3,5 3,3 1,6 1,1

N/E 2,4 O 6,9 O

TI var högre för företag som nyemitterade än för dem som ej

genomförde någon nyemission. Detta är konsistent med att RT var

högre (jämför avsnitt 16.6.3) mot bakgrund av det starka positiva

sambandet mellan TI och RT (jämför avsnitt 16.2). Det är ~ven kon
sistent med profilanalysen - endast högti1lväxtprofilen D hade som
nämnts ett medianvärde på N/E överstigande noll. För börsföretagen
karaktäriserades såväl företagen med N/E> O som de med N/E = O ge
nomsnittligt sett av obalanserad tillväxt; SI översteg E'. Detta

medförde likartade förändringar i (S/E)j för de båda grupperna om
medianvärden utnyttjas. Om däremot aritmetiska medelvärden utnytt

jas antyds att (S/E)j ökade mindre för börsföretagen med N/E> O
än för företag med N/E = O. För företag med N/E> O var sålunda

genomsnittlig (S/E)o 1,20 och (S/E)s 1,51. Motsvarande värden för
börsföretag med N/E = O var 1,37 för (S/E)o och 2,31 för (S/E)s.

l Medianvärden beträffande (S/E) och (S/E) .
o s
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För gruppen fåmansbolag plus övriga moderbolag minskade däremot
(S/E)j för företag med N/E> O medan motsatsen gällde för företag
med N/E = O. Samma bild erhålls om arimetiska medelvärden utnytt
jas. El översteg således SI för den första delgruppen vilket torde

hänga samman med den i jämförelsen med börsbolagen höga N/E. l

Skillnaderna i SI och RT motsvarades ej av skillnader

skuldstrukturens utveckling och ej heller av skillnader i utveck
lingen av RSj . I Kapitel 18 visas att andelen skattekrediter
av totala skulder var högre vid högre RT och att andelen icke-auto
matiska skulder var lägre. Detta gäller ej vid en jämförelse av
medelvärden mellan företag med N/E> O och med N/E = O. Förklaring
en härtill kan sammanhänga med företagens utdelningspolitik och där
med deras möjligheter att skapa skattekrediter. Företag med
N/E> O hade genomsnittligt sett en högre U/E än företag med N/E = O.
Därmed kan de förmodas ha haft högre krav på redovisad nettovinst
(jämför Kapitel 17). De skillnader i RT som allt annat lika borde
medföra högre tillväxt i skattekrediter kan således ha motverkats
av skillnader i krav på redovisad nettovinst. Därmed skulle skatte
krediternas andel av skulderna genomsnittligt sett ej ha utvecklats
annorlunda för företagen med N/E> O än för företag med N/E = O
trots den högre räntabiliteten. 2 Annorlunda uttryckt stöder mate

rialet tanken att nyemissioner ökar kraven på utdelning och därmed
på företagets krav på redovisad nettovinst vilket reducerar möjlig
heterna att bilda skattekrediter.

I avsnitt 14.4 påvisades således att RS främst var en funk
tion av skuldstrukturen. Det faktum att skuldstrukturen utvecklats
likartat för grupper som genomfört nyemissioner jämfört med grupper
som ej gjort detta innebär alltså att ~RS ej nämnvärt borde skilja

l Även genomsnittsvärdet för N/T var högre för icke-börsbolag jäm
fört med börsbolagen. Värdena var 1,8 respektive 1,1 procent.

2 Medianvärden för SK/S respektive lAls vid periodens inledning (o)
och slut (s) var följande för de olika grupperna:

Börsbolag Fåmans + övriga
N/E > O N/E = O NIE > O N/E = O
(o) (s) (o) (8) (o) (s) (o) ( 8 )

SK/s 8,25 0,19 0,23 0,15 0,16 0,16 0,20 0,19
lA/s 0,27 0,40 0,29 0,40 0,29 0,36 0,22 0,28
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mellan grupperna. Detta bekräftas av materialet. l Samtidigt var

dock skuldstrukturens utseende - såväl vid periodens ingång som
vid dess utgång - något olika för grupperna. Detta medförde att
börsföretag som genomförde nyemissioner även hade lägre RS. För
övriga srupper var förhållandet det omvända vilket sammanhänger
med att andelen räntebärande skulder (handelskrediter, pensions
skulder och icke-automatiska skulder) var högre såväl vid perio
dens början som vid dess slut.

Sammantaget innebär ovanstående att skillnader i RT mellan
företag som genomfört nyemissioner jämfört med övriga genomsnitt
ligt sett "s l ag it igenom" i skillnader i RE (och därmed i El på
grund av de små skillnaderna i U/E) utan att RE dessutom påverkats
av skillnader i RS. Det sistnämnda syftar på att företag som ge
nomfört nyemissioner ej i högre grad än andra företag torde ha kun
nat dra fördel av skattekrediter och därmed av lägre RS·

16.7 Sammanfattning

Sammanfattningsvis har följande mer väsentliga noteringar gjorts
Kapi tel 16:

l. Starka eller mycket starka positiva samband mellan TI och RTo

2. Tillväxtgapet var större vid lägre RT. Skuldsättningsgraden
ökade för flertalet företag men relativt sett mer för före
tag med låg RT.

3. Bilden av skuldsättningsgradens förändring för företag med
olika RT förändras ej om likvida tillgångar exkluderas från
tillväxtmåttet och från S vid bestämningen av skuldsättnings
graden. För börsbolagen noterades att den andel av TI som
avsåg driftsfrämmande tillgångar - främst aktier - var större
för företag med låg Rr än för företag med hög RTo

40 För börsbolagen - men ej för övriga företagsgrupper - ges
stöd för tanken att storleken på initial skuldsättningsgrad
kan ha begränsat tillväxttakten under perioden.

l AD • •

~~s var l genomsnltt 0,11 för börsbolag med N/E> O och 0,10 för
borsbolag med N/E = O. För motsvarande delgrupper bland övriga
bolag var genomsnittsvärdena 0,00 respektive 0,03 .
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5. Utdelningen var stabil över tiden i de enskilda företagen
och högst för börsbolagen. Samtidigt kunde en tendens till
hÖgre U/E vid högre R~ och/eller lägre spridning i REj
observeras. För grupperna börsbolag och övriga moderbolag
samvarierade U/E negativt med storleken på initial S/E.

6. Nyemissioner genomfördes främst av börsbolagen. Företag som
genomförde nyemissioner hade genomsnittligt sett högre rän
tabilitet samt högre T', SI och E' än övriga företag samti
digt som skuldsättningsgradens ökning var likartad eller

mindre (minskning för icke-börsbolag).



KAPITEL 17

17.1 INLEDNING

385

TILLVÄXTENS FINANSIERING MED
SKATTEKREDITER

Skattekrediternas betydelse för företagens tillväxt har diskuterats i

många sammanhang. En ingående analys som även innefattar en redovis
ning av empiriska data har gjorts av Söders ten (1971 och 1975). För
föreliggande studie är följande slutsatser av särskilt intresse: l

l. Tillväxtintensiva och högräntabla företag är mest gynnade vad
gäller möjligheterna att skapa skattekrediter, en fördel som
växer med stigande andel materiella tillgångar. Detta impli
cerar analoga skillnader i effektiv skattebelastning.

2. Av betydelse för företagens möjligheter att bilda skattekre
diter är kraven på redovisad nettovinst. Denna sammanhänger
med företagets utdelningspolitik varför skillnader mellan ex
empelvis börsbolag och fåmansbolag vad gäller bildandet av
skattekrediter kan förväntas.

Söderstens slutsatser stöds av hans empiriska analyser av 68
börsbolag (perioden 1967-1969) och 51 verkstadsföretag (perioden 1963
1968) .2

Söderstens första slutsats kan jämföras med de observationer

som gjordes i samband med profilanalysen. Av avsnitt 13.4.3 framgår

l Södersten diskuterar även utförligt skattekreditens reducerande effekt
på företagets kapitalkostnad liksom de allokeringseffekter som följer
av ett skattesystem som medger bildandet av skattekrediter.

2 Söderstens analyser är gjorda för koncerner, ej för juridiska personer.
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att högräntabilitets/högtillväxtföretag i större utsträckning än andra

företag kunnat finansiera tillväxten med skattekrediter, SK. Endast
högräntabilitets/högtillväxtprofilerna hade en oförändrad eller ökad
relation SK/T under analysperioden. Skillnaderna mellan profilerna kan
även förknippas med skillnader i U/E (jämför Söderstens andra slutsats).

I föreliggande kapitel skall en fördjupad beskrivning och ana-
lys göras av företagens utnyttjande av skattekrediter och krediternas
betydelse för finansieringen av totalkapitalets tillväxt och för skuld
sättningsgradens förändringar. Analysen motiveras av den betydelse som
SK haft som finansieringsform, dess implikationer för företagets risk
situation (räntefri; återbetalningstidpunkt osäker) och av att vi i sam
band med profilanalysen endast lämnat en översiktlig redovisning av företagens
faktiska utnyttjande (jämför avsnitt 13.4.3 och 14.4.2). Av speciellt
intresse är att studera skillnader mellan fåmansbolag och börsbolag.
Våra tidigare analyser (jämför Kapitel 16) har visat att dessa grupper
uppvisat olikheter i finansiella karaktäristika som kan påverka möjlig
heterna till utnyttjande av skattekrediter. Dessa olikheter avser bl a
utdelningspolitik, U/E, och skuldsättningsgrad. Vid given tillgångs
struktur återspeglas skillnaderna i olikheter vad gäller relationen real
tillgångar (i första hand varulager) och eget kapital. Härutöver före
ligger vissa skillnader av mindre central betydelse, vilka vi återkommer
till längre fram.

Som utgångspunkt för den följande analysen presenteras nedan vår
föreställningsram om företagens skattemässiga bokslutspolitik.'

l. Företagen är obenägna att disponera balanserade vinstmedel för
att helt eller delvis täcka föreslagen utdelning. Detta inne
bär att de är obenägna att redovisa en vinst före skatt som un
derstiger summan av föreslagen utdelning, skatt och obligatoris
ka fondavsättningar. Företagen - särskilt börsbolagen - är vi
dare obenägna att sänka föregående års utdelning såvida det inte
föreligger en lönsamhetsförsämring som bedöms som varaktig och
som motiverar en varaktigt lägre utdelningsnivå. Nämnda vinst

före skatt benämnes tröskelvinst före skatt, TV. Den skatte-

l Jämför Frostman (1966) och avsnitt 16.5.
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kostnad som företaget ej kan undvika med anledning av TV be

tecknas tröskelskatt, TS. Skillnaden mellan TV och T5 benämns
tröskelvinst efter skatt Il TV*.'

2. Maximala skattemässiga bokslutsdispositioner begränsas visst år

av

a) skattelagstiftningens regler för maximala avskrivni~gar,

nedskrivningar och avsättningar (legal restriktion) eller
b) av tillgängligt vinstutrymme, definierat som skillnaden mel

lan vinst före bokslutsdispositioner 9 VE 9 och TV (företags
politisk restriktion - vinstrestriktion).3

Företagen antas inom dessa begränsningar söka minimera redovi

sad skattekostnad ,SR. Detta behöver inte innebära att företaget var
je år eftersträvar denna minimering eftersom det kan finnas situationer
då en flerperiodsanalys leder till ett annat resultat än en enperiods
analys.4 I det följande lämnas emellertid denna eventuella konflikt

mellan en- och flerperiodsanalys obeaktado
Den följande analysen kan delvis ses som ett komplement till

Söderstens studie, dels i empiriskt hänseende - på företagsnivå studera
de Söders ten endast bärsföretagen och delar av verkstadsindustrin - dels

i metodologiskt hänseende - Södersten koncentrerade intresset till skat
tekrediter som följd av överavskrivningar på maskiner och inventarier0 5

Fyra huvudfrågor skall belysas:

l. Tillgångsstrukturens och skuldsättningsgradens betydelse för

tillväxten i skattekreditero Har tillväxten i skattekrediter
begränsats av tillgången på av- och nedskrivningsunderlag? Har
företagen påverkat tillgångsstrukturen i syfte att påverka stor
leken av detta underlag? (Avsnitt 17.2.)

l Sj~bolerna redovisas här utan årsindex. Begreppet tröskelvinst har
tidigare utnyttjats av t ex Johansson (1961), Frostman (1966) och
Södersten (1975)0 Dessa författare utnyttjar begreppet för att be
tec1$:n~~<t..J[L.kallar tröskelvinst efter skatt.

2 Vi bortser här från att företaget genom avsättningar till investerings-
fond kan skapa obeskattade reserver utöver här åsyftade reservökningar.
Jämför avsnitt J.7.2 och 1703.

3 Definitionen av tillgängligt vinstutrymme som skillnaden mellan VE
och TV kommer att specificeras ytterligare i avsnitt 17.3. I kapitlet
utnyttjas VE genomgående för att beteckna vinst före bokslutsdisposi
tioner och skatt. Detta är något oegentligt eftersom VE tidigare ut
nyttjats för att beteckna det resultatmått som används vid bestämning
en av RE (jämför Kapitel 5). Detta mått är opåverkat av vissa ej ordi
nära poster. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt, dvs VE i
föreliggande kapitel, är påverkat av dessa poster.

4
Jämför Frostman (1966) och Johansson, Edenhammar (1968).

5 .T~mf';';-r ~n;L:::'Y'c.tAY1 (107L::; !\nncn.,,:l;v- AR.ll
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2. Vilken andel av tillväxten i totalt kapital har kunnat finansie
ras med skattekrediter jämfört med eget kapital för företag med
olika tillväxt och räntabilitet? Vilka förändringar i kapital
strukturen kan därmed noteras? (Avsnitt 17.3, 17.4 och 17.5)

3. Hur förhåller sig justerad och effektiv skattesats till varandra
för företag med olika räntabilitet? (Avsnitt 17.6)

4. Hur påverkas beskrivningen av utvecklingen av företagens skuld
sättningsgrad om skattekrediter betraktas som eget kapital i
stället för skulder? (Avsnitt 17.7)

Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning (avsnitt 17.8).

17.2 BEGR~NSNINGAR I MöJLIGHETERNA ATT BILDA SKATTEKREDITER

17.2.1 Inledning

I föreliggande avsnitt skall betydelsen av den legala restriktionen och
vinstrestriktionen för företagens tillväxt i skattekrediter studeras.
Vi skall börja med att illustrera tillgångsstrukturens och skuldsätt
ningsgradens betydelse för den legala restriktionen (avsnitt 17.2.2).
Därefter redovisas hur många företag som under studerad period fullt ut
utnyttjat de legala möjligheterna att bilda skattekrediter (avsnitt
17.2.3). Slutligen illustreras förekomsten av tröskelvinst genom en

jämförelse mellan andelen företag som haft negativ REjoch andelen före
tag som redovisat nettoförlust (avsnitt 17.2.4).

17.2.2 Tillgångsstruktur och kapitalstruktur för företag med olika
räntabilitet

Företagen kan i första hand bi lda obeskattade reserver genom överavskrivning
på materiella anläggningstillgångar och nedskrivning på varulager. Därutöver

kan reserver bildas genom avsättningar till investeringsfond.' Med hän
syn till de spärrkontobetalningar som sistnämnda avsättning är förenad

med är det sannolikt att företagen i allmänhet i första hand föredrar
förstnämnda sätt för bildande av skattekrediter. Av avgörande betydel-
se för tillväxten i skattekrediter är då tillgången till av- och ned
skrivningsunderlag. Denna hänger samman med tillgångsstrukturen i me-

l Vi bortser från övriga mindre allmänt förekommande möjligheter.
Jämför Kapitel 5.
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ningen andelen realtillgångar (främst varulager ~ VL) av totalt kapital.

~ven tillväxttakten i dessa tillgångar är av betydelse. Vid given till
gångsstruktur och tillväxttakt är skuldsättningsgradens storlek av av

görande betydelse för möjligheterna att bilda skattekrediter. Högre
skuldsättningsgrad medför exempelvis högre relation varulager/eget ka
pital. Därmed ökar - allt annat lika - den RE som kan "regleras" genom
lagernedskrivning.

I detta avsnitt skall vi ge en sammanfattande beskrivning av

nämnda faktorer för företag med olika RE. Avsikten är endast att illu
strera storleksordningen på måtten varför vi endast redovisar nivåvär
den. Dessa kan ej omedelbart lIöversättasll till hur av- och nedskriv
ningsmöjligheterna varierat mellan enskilda år för olika företag. För
att redovisningen ej skall påverkas av extremvärden redovisas median

värden för olika RE-grupper. Varje företagsgrupp (fåmansbolag etc) har
därvid först -indelats i fyra grupper efter storleken på RE. Med "låg"

RE åsyftas därvid företag med RE-värden under den nedre kvartilen. Med
"ganska låg" åsyftas företag i nästa kvartil etc. Aktuella medianvär
den redovisas i Tabell 17:1. 1

Tabell 17:1 visar vissa väsentliga skillnader mellan företags
grupperna. Låt oss dock först diskutera vilka mönster som är likartade
för alla grupper. För det första gäller därvid att både VL' och MA'

för alla delgrupper (alla RE-grupper) understeg T'. Något underlag för
hypotesen att högräntabla företag i högre grad skulle anpassa sin till
gångsstruktur för att utöka möjligheterna till av- och nedskrivningar
ges således ej av tabellen. Detsamma gäller om analysen knyts till
VL/T respektive MA/T. Någon tendens till att grupper med högre RE i
allmänhet skulle ha högre VL/T eller MA/T ges ej (jämför Kapitel 12).

Vissa för den legala restriktionen betydelsefulla skillnader
kan dock noteras mellan företagsgrupperna. Fåmansbolagen hade således
högre värden på VL/T än börsbolagen för alla RE-grupper. Samtidigt
hade fåmansbolagen högre S/E. Sammantaget hade fåmansbolagen väsentligt
högre VL/E än börsbolagen. Detta indikerar att fåmansbolagen i allmän
het skulle ha haft möjlighet att IIreglera" ett större REo-intervall ge
nom lagernedskrivning. 2 Motsvarande bild ges för Övrig~ moderbolag

l Eftersom tabellens konstruktion förutsätter mycket stora databearbet-
ningar görs ej någon redovisning för moderbolagen sammantagna.

2
Storleken av möjlig lagernedskrivning för det enskilda företaget visst
år beror självfallet ej endast på VL/E. Här är även initial nedskriv
ningsprocent och tillväxttakt i VL av avgörande betydelse.
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Tabell 17:1. Medianvärden för mått på tillväxt, tillgångsstruktur och
kapitalstruktur för grupper med olika räntabilitet på
eget kapital, RE Varje företagsgrupp är indelad i fyra
lika stora grupper efter storleken på RE. I tabellen re-
dovisas medianvärdet på RE för respektive grupp.

RE
Variabel Ganska Ganska

Låg låg hög Hög
a) Fåmansbolag
RE -5,4 7,2 21,6 33,3

':J..l' 3,2 5,9 10,1 17,5

VL/T 0,32 0,27 0,25 0,28

VL/E 1,41 0,93 0,82 1,08

VL' -0,3 4,9 9,2 14,0

MA/T 0,29 0,28 0,36 0,33

MA/E 1,17 1,07 0,94 1,38

MA' 1,1 5,7 7,2 15,0

S/E 3,79 2,94 2,41 3,47

b) Börsbolag

RE 4,6 7,9 12,6 18,4

T' 5,0 6,8 8,3 11,9

VL/T 0,17 0,21 0,21 0,22

VL/E 0,37 0,44 0,40 0,39

VL' 2,9 5,0 8,3 11,2

MA/T 0,28 0,32 0,37 0,26

MA/E 0,55 0,65 0,77 0,67

MAt 2,9 5,0 3,8 5,8

S/E 1,18 1,20 1,15 1,20

c) Övriga bolag

RE -3,6 6,3 17,2 31,1

T' 4,4 5,0 7,9 14,3

VL/T 0,20 0,28 0,21 0,24

VL/E 0,74 0,61 0,46 0,78

VL' 2,6 4,2 5,8 13,4

MA/T 0,29 0,28 0,32 0,28

MA/E 1,04 0,86 0,83 0,88

MA' 0,8 4,3 6,0 11,4

S/E 2,35 1,73 1,52 2,56
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jämförda med börsbolagen även om skillnaderna mellan dessa grupper ej

var lika stora.
Beträffande MA/T kan några skillnader mellan företagsgrupperna

ej observeras. Efter hänsyn till skillnaderna i S/E erhålls dock skill
nader i MA/E av motsvarande slag som beträffande VL/E även om skillnader
nas storlek var mindre.

17.2.3 Företag som maximalt utnyttjat möjligheterna att bilda skatte

krediter

I detta avsnitt skall vi studera betydelsen av den legala restriktionen

genom att redovisa hur många företag som utnyttjat de legala möjlighe
terna fullt ut respektive år. Intresset knyts därvid till nedskriv
ningar på varulager, VL, och avsättningar till investeringsfonder, IF o

Vi förutsätter att företag som utnyttjat dessa möjligheter fullt ut
även gjort maximala avskrivningar på maskiner och inventarier.

Tabell 17:2 redovisar andelen företag inom respektive företags
grupp som utnyttjat nedskrivningsreglerna på varulager fullt ut. l Ta
bell 17:3 visar andelen företag som gjort maximal avsättning till IF.

I tabellen visas även andelen företag som gjort både maximal lagerned
skrivning och maximal avsättning till IF.

Tabell 17:2. Andelen (%) företag som maximalt utnyttjat nedskrivnings
möjligheterna på varulager. Årsvis redovisning.

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972

Moderbolag 36 25 24 26 21 18 20

- Fåmans 42 25 30 26 23 21 19

- Börs 30 24 20 32 18 10 10

- Övriga 33 25 21 24 22 20 27

Som framgår av Tabell 17:2 var andelen företag som maximalt ut

nyttjade lagernedskrivningsmöjligheterna något fler för grupperna fåmans
bolag och övriga moderbolag än för börsbolag. För alla grupper sjönk

l Fr o m 1967 är hänsyn tagen till supplemetärregel l. Supplementär
regel 2 har ej kunnat beaktas. Detta torde sakna betydelse.
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Tabell 17:3. Pilldelen (%) företag som maximalt utnyttjat möjligheterna
till avsättning till investeringsfond. Inom parentes no
teras andelen företag som även maximalt utnyttjat nedskriv
ningsmöjligheterna på varulager. Ärsvis redovisning.

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972

11oderbolag 5(2) 4(1) 6(2) 5(4 7(1) 5(2) 7(3)

- Fåmans 5(3) 6(1) 11(4) 8(6) 6(2) 6(3) 10(4)

- Börs 6(0) 0(0) 2(0) 4(4) 10(0) 6(0) 4(0)

- Övriga 3(1) 5(1 ) 2(1) 4(1) 6(1) 4(2) 5(2)

andelen över tiden vilket ej endast torde kunna förklaras av konjunk

turvariationer. Utvecklingen kan jämföras med den sjunkande räntabi

liteten (jämför exempelvis Figur 9:1). Av Tabell 17:3 framgår att an
delen företag som utnyttjade maximal avsättning till IF understeg 10 pro

cent för de flesta år för alla grupper. Även här var andelen för börs
bolag något lägre. Ett observandum är att genomsnittl igt sett färre än hälf

ten av de företag som gj orde max imal I F-a vsättn i ng även gj orde max i ma l 1a-
d k · . lgerne s rlvnlng.

l För att illustrera företagens avvägning mellan olika bokslutsdisposi-
tioner är det av intresse att studera vilken lagernedskriv
ningsprocent som företag som gjort maximal IF-avsättning, ~en som ej
gJort Inaximal lagernedskrivning, utnyttjat. Detta framgår av följande
sammanställning som visar andelen företag som utnyttjat viss lagerned
skrivningsprocent. Nedskrivningsprocent överstigande 60 syftar på det
fall då supplementärregel l ger större nedskrivningsmöjligheter än
huvudregeln. I sammanställningen noteras fåmansbolag/börsbolag/övriga
bolag i nu nämnd ordning. Inga observationer markeras med streck (jäm
för Tabell 17:3). När viss cell helt saknar observationer görs ingen
notering. Summan av angivna procentsatser för visst år och viss grupp
motsvarar skillnaden mellan procentsatserna enligt Tabell 17:3 för
gruppen och året i fråga.

1966 1967 1968 1969 1970
Nedskriv- 0-30 -/-/1 1/-/1
nings- 30-40 1/-/- 1/-/- -/-/2 1/-/-
procent 40-50 -/2/- 1/-/- -/2/1
på VL 50-60 2/4/1 3/-/3 4/2/1 2/-/1 3/6/4

>60 1/-/- -/2/-

1971

3/6/1
-/-/1

1972

-/-/1
1/2/1
3/2/1
2/-/-

Som framgår av sammanställningen var lagernedskrivningen i allmänhet
nära den maximala när maximal IF-avsättning gjorts. Avvikelsen torde
i vissa fall hänga samman med tumregler av typen att lagerreservering
görs i avrundade belopp.
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Även om företaget föredrar lagernedskrivning framför IF-avsättning kan
det dock ett enskilt år vara rationellt att ej utnyttja lagernedskriv
ningsmöj1igheterna fullt ut. l 2

I avsnitt 9.3 konstaterades att rangordningen mellan företag
vad gäller räntabilitet varierade väsentligt mellan olika år.
Det är därför motiverat att undersöka om andelarna enligt Tabell 17:2

och 17:3 i allmänhet motsvarades av samma företag de olika åren. Al
ternativt skulle företag endast enstaka år utnyttja nedskrivnings- och
avsättningsmöjligheterna fullt ut. Tabell 17:4 och 17:5 belyser denna
fråga. 3

Tabell 17:4. Antal år som nedskrivningsreglerna på varulager utnyttjats
fullt ut. Andel (%) av respektive företagsgrupp.

Antal år
O l 2-3 4-5 6-7

Moderbolag 38 19 20 19 3

- Fåmans 30 25 23 20 2

- Börs 44 24 14 14 4

- Övriga 46 10 20 19 5

l Föregående fotnot kan kompletteras med följande sammanställning som
'visar andelen (%) företag som gjorde maximal lagernedskrivning och
som även gjorde någon avsättning till investeringsfond.

1966
Fåmansbolag 19
Börsbolag 18
Övriga bolag 21

1967
Il
22
14

1968
10
12
11

1969
Il
24

9

1970
13
14

9

1971
11

4
12

1972
9
6

15

Procentsatserna kan jämföras med dem i Tabell 17:2. Cirka en tredje
del av de fåmansbolag som gjorde maximal lagernedskrivning gjorde
även avsättning till IF. För börsbolagen var andelen drygt hälften 
vi3sa år (jämför 1967 och 1970) nästan samtliga.

2 Jämför Frostman (1966), och Johansson, Edenhammar (1968).

3 på grund av avrundningsfel summerar ej första raden till 100 procent.
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Tabell 17:5. Antal år som maximal avsättning till IF gjorts. Andel
(%) företag av respektive företagsgrupp. Inom parentes
markeras andelen företag som gjort både maximal IF-avsätt
ning och maximal nedskrivning på varulager respektive an
tal år. l

Antal år
O l 2-3 4-5 6-7

Moderbolag 81(91) 11(7) 8(2) 0(0) 0(0)

- Fåmans 76(87) 12(8) 12(5) 0(0) 0(0)

- Börs 86(96) 6(4) 6(0) 2(0) 0(0)

- Övriga 83(92) 14(8) 3(0) 0(0) 0(0)

Som framgår av Tabell 17:4 utnyttjade endast en mindre andel

av företagen lagernedskrivningsmöjligheterna fullt ut fler än hälften

av analysperiodens sju år.' 55,68 och 56 procent av grupperna fåmans

bolag, börsbolag respektive övriga bolag utnyttjade maximal lagerned

skrivning vid högst ett tillfälle under perioden. 22, 18 respektive 24

procent utnyttjade reglerna fullt ut fler än tre år. Endast ett före

tag (börsbolag) gjorde maximal IF-avsättning fler än 3 år (jämför Tabell

17: 5) .

Tabell 17:4 skulle kunna utnyttjas som utgångspunkt för en dis

kussion av om företagen skulle ha anpassat sin tillgångsstruktur med

hänsyn till möjligheterna till av- och nedskrivningar. Det faktum att

majoriteten av företag aldrig eller endast ett enstaka år utnyttjat 1a

gernedskrivningsmöjligheterna fullt ut skulle kunna hänga samman med att

räntabilitetsutfallet i allmänhet varit sådant att tillgängliga ned

skrivningsmöjligheter varit tillräckliga för att bilda önskade obeskat

tade reserver utan att tillgångsstrukturen behövt ändras. Tabellen kan

dock även ges motsatt tolkning. Företagen kan ha anpassat tillgångs

strukturen - främst varulagrets andel av totalt kapital - så att av- och

n~ds~rivninqsmöjliqheterna i allmänhet ej har utqjort nåqon restriktion.

l Som påpekades i anslutning till Tabell 17:2 har hänsyn ej tagits till
supplementärregel l år 1966. Vidare förutsattes att företag som ut
nyttjat maximal lagernedskrivning även gjort maximal avskrivning på
maskiner och inventarier. Detta kan ej kontrolleras på grund av 20
regeln. Om maximal lagernedskrivning används som kriterium på maxi
malt utnyttjade av- och nedskrivningar medför detta att andelarna 
särskilt för 1966 - enligt Tabell 17:2 något överskattas. Detta får
även effekter för Tabell 17:4 och för värdena inom parentes i Tabell
17:5.
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Ett sätt att belysa företagens eventuella anpassning av till

gångsstrukturen är att koncentrera intresset till lagervärdet. Frågan

är om det finns stöd fCft' hypotesen att studerade företag i syfte att
erhålla skattekrediter anpassat varulagrets storlek efter vinstutveck
lingen - att man anskaffat IIbokslutslager".

Hypotesen kan testas via årsvisa analyser. Om studerade före
tag investerade i lager för att utöka möjligheterna till att skapa skat

tekrediter borde ett positivt samband råda mellan VEj och lagerinveste

ringens storlek - särskilt om lagernedskrivningsmöjligheterna vid in
gången av respektive år utnyttjats fullt ut. Detta skulle antyda att
studerade företag när så erfordrades anskaffade IIbokslutslager". Något

samband kan emellertid ej noteras för någon företagsgrupp. Försumbara

samband råder således mellan ~VLj och VEj (l-iksom mellan VLj och REj )
oberoende av nedskrivningsprocenten på lager vid ingången av respektive
ar. For studerade företag finns således ej stöd för hypotesen att
företagen skulle ha ökat lagerhållningen i syfte att öka möjligheterna

att skapa skattekrediter. Detta stöder även den tidigare tolkningen

att investeringar i maskiner och inventarier ej påverkats av kortsiktiga
skattemotiv l och att tillgångsstrukturen för studerade företag och stu
derad period ej påverkats av gällande skatteregler.

17.2.4 Företag som redovisat förlust

Vinstrestriktionens betydelse för företagens möjligheter att utnyttja
SK för att finansiera tillväxt skall diskuteras i avsnitt 17.3. Här

skall vi illustrera förekomsten av krav på tröskelvinst. Detta skall
vi göra genom att studera företag med negativ REj . Om dessa i allmän
het redovisat positiva nettoresultat ges stöd för hypotesen om att fö

retagen har krav på lägsta redovisad nettovinst (jämför vår föreställ
ningsram; avsnitt 17.1). Kombinationen av negativ REj och positiv års

vinst torde i allmänhet möjliggöras via upplösning av obeskattade re
server. En redovisning av andelen företag med negativ REj kan även ha

me ra a11 män t i nf ofPla t i on svärde . Ta be 11 l 7:6 redovi sa r akt ue11 a andel ar .

l Om företaget kortsiktigt önskar utöka möjligheterna att bilda skatte-
krediter kan det visas att det i allmänhet är mer rationellt att an
skaffa varulager jämfört med att tidigarelägga maskininvesteringar.
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Tabell 17:6. Andelen företag med negativ RE" och andelen företag som
redovisat nettoförlust i proce~t.

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972

Moderbolag REj < O 14 16 23 18 22 24 18

Redovisad
förlust 3 3 4 4 5 6 4

- Fåmans REj
< O 15 15 25 22 27 31 19

Redovisad
förlust 6 5 6 7 5 7 4

- Börs REj < O 8 18 14 8 6 6 10

Redovisad
förlust 2 O O 2 O 2 2

- Övriga REj < O 15 15 26 19 26 26 20

Redovisad
förlust l 3 5 2 8 8 6

Andelen företag med negativ REj varierade väsentligt mellan
olika år vad gäller främst fåmansbolag och övriga bolag. För fåmans
bolagen var andelen i genomsnitt för perioden 22 procent och för övriga
bolag 21 procent. För börsbolagen var andelen lägre. I genomsnitt upp

gick den till 10 procent. l Genomgående gäller att endast enstaka före
tag redovisade negativa årsresultat. Detta gäller särskilt börsbolagen.

Detta ger stöd för hypotesen att företagen i allmänhet torde ställa krav
på lägsta redovisad årsvinst.

l
Observera att resultatmåttet i REj i föreliggande kapitel utgörs av vinst
före bokslutsdispositioner och skatt. Detta resultatmått har påverkats
av koncernbidrag och statliga bidrag. Om dylika bidrag exkluderas - och
definitionen av räntabilitetsmåttet således överensstämmer med vad som
i övrigt utnyttjas i rapporten förändras andelarna med maximalt 4 procent
enheter. Andelarna är i allmänhet något större. Vissa branschvisa skill
nader kan vidare observeras. Bland fåmansbolagen var andelen företag med
REj<O inom textilindustrin (=18 procent av fåmansbolagen) större än ta
bellens värden för alla år. Det samma gäller för företag inom trävaruin
dustrin (=13 procent av fåmansbolagen) frånsett åren 1966 och 1967. Bland
textilföretagen varierade andelen mellan 21,1 procent (1966 och 1972) och
57,9 procent (1970). Inom trävaruindustrin varierade de mellan 7,1 (1966)
och 35,7 procent (1968 och 19(1). Inom gruppen övriga moderbolag kan ut
vecklingen av andelarna för branschgruppen grafisk industri (dvs förlag,
tidningsföretag) uppmärksammas (=knappt 20 procent av övriga bolag).
Den steg varje år från 11,1 (1967; 1966 var andelen 23,3 procent) till
50,0 procent (1972). I övrigt kan ej några särskilda branschmönster ob
serveras bland gruppen övriga bolag.



397

17.3 FöRÄNDRING I SKATTEKREDIT SOM FUNKTION AV RANTABILITET MM

17.3.1 Mått på tillväxt i skattekrediter

I avsnitten 17.3 - 17.5 skall den andra av de inledningsvis formulerade

huvudfrågorna studeras. I avsnitt 17.3 skall vi först formulera en mo

dell för hur förändringen i skattekrediter det enskilda året beror av

företagets räntabilitet m m. I avsnitt 17.4 skall vi göra årsvisa ana

lyser av skattekrediternas förändring. Därefter görs analyser för hela

analysperioden (avsnitt 17.5).
I avsnitt 17.3 skall vi således diskutera förutsättningarna för

tillväxt i skattekrediter, SK. Låt oss dessförinnan göra några precise

ringar beträffande de mått på tillväxt i SK som i första hand skall utnytt
jas i avsnitten 17.3-17.5. Betrakta först hur resultatet före boksluts

dispositioner och skatt, VEj , "disponeras" ett enskilt år. VEj fördelas

således på tre poster: förändring i skattekredit, 6SK., förändring i
J

eget kaDital, 6E., och redovisad skattekostnad, SR .. Förändringen i eget
J J

kapital kan dessutom uppdelas i förändring i redovisat eget kapital, NV
j

- dvs redovisat årsresultat - och i eget kapitals andel av förändringen
i obeskattade reserver, 6EOR .. l Vid en nominell skattesats på 50 pro-

J
cent överensstämmer 6EOR. med 6SK ..

J J
Beskrivningsschemats mått på tillväxt i SKj utgörs av SKj.

Detta mått kan utnyttjas för att beskriva förändringar i kapital- och

skuldstruktur. 2 Det är främst mått på tillväxttakt som utnyttjas i

analysen av tillväxtgapet (jämför avsnitt 16.2 och Kapitel 18). Jäm

fört med övriga mått på tillväxttakt kan emellertid SK~ förväntas anta
J

extrema värden i betydligt fler fall. Bl a med anledning av det histo-

riska räntabilitetsutfallet kan andelen skattekrediter av totalt kapi

tal vid in~ången av analysperioden eller vid ingången av visst år ligga

nära noll. En i absoluta tal (eller i relation till 6T j , LEj eller

annat mått) liten 6SKj kan då föranleda ett stort relativt tal (dvs SKj).

l
I kapitlet kommer vi fortsättningsvis ej att göra någon åtskillnad
mellan den förändring i redovisat eget kapital som ä~er rum via redo
visat årsresultat, NVj~ och den som äger rum via förändringar i be
skattade reserver (exempelvis nedskrivningar på aktier; jämför Kapitel
5 och Appendix 2).

2
Om för det enskilda företaget SK! överstiger T~ ökar relationen
(SK!T)j' Om SKt överstiger S~ ö~ar andelen sk~ttekrediter av totala
skulder. Om SKj överstiger E~ ökar skuldsättningsgraden med avseende
på SKj.
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Detta försvårar tolkningen av skattekrediternas betydelse som finansie
ringskälla.

Detta mätoroblem medför att analysen av skattekrediternas be
tydelse som finansieringskälla ej i första hand skall göras med hjälp
av mått på tillväxttakt eller den typ av nivå- och förändringsmått som
utnyttjas för övriga variabler. Vidare är det önskvärt att analyser
för hela analysperioden kompletteras med årsvisa beskrivningar för att
möjliggöra mera ingående analyser av samband mellan förändringar av
skattekrediter och RE. Som mått oå tillväxt i skattekrediter skall vi
därmed främst utnyttja relationen mellan ~SK. och eget kapital vid årets

J
ingång. Därvid ges möjlighet att kombinera behovet av att utnyttja rela-
tiva tal med den omständigheten att VEj definitionsmässigt kan uppdelas

i komponenter. Om samtliga komponenter (även RRj) definieras utifrån
eget kapital vid årets ingång kan följande definitionsmässig samband
formuleras för det enskilda företaget: l

+ (60R/E).

L= : lIEOR/E) j + (lISK/E) j
Jf\
I

E~
J

(NV/E)j + (SR/E)j

If\
I
I
I

I
I
I I

\V ~
(NV/E)j - (U/E)j + (N/E)j + (6EOR/E)j

1"""'---__1 -l = (lIER/ E) j

Ovanstående mått skall utnyttjas i den årsvisa analysen (av
snitt 17.3 och 17.4). Vid analysen av hela analysperioden skall lik
artade mått utnyttjas (avsnitt 17.5.1). Avslutningsvis (avsnitt 17.5.2
och 17.7) skall vi dock studera skattekrediternas betydelse som finan

sieringskälla och åtföljande förändringar i kapital strukturen med hjälp
av sådana nivå- och förändringsmått som utnyttjas i studien i övrigt.

l I beskrivningsschemat definieras REj utifrån genomsnittligt eget kapi
tal (jämför Figur 4:1). OR = obeskattad reserv. ER = redovisat eget
kapital. Observera att symbolerna är något annorlunda konstruerade
än tidigare utnyttjade symboler. Symbolen E åsyftar således eget ka-
,pital vid årets ingång (j-l). Exempelvis definieras (NV/E)j som
NVj/Ej _l . Symbolerna har valts för att underlätta framställningen.
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17.3.2 Modell för skattekrediternas förändring vid olika räntabilitet

Skattekreditens förändring visst å~ (~SK/E)j~ bestäms av REj , kravet på

tröskelvinst före skatt, (TV/E)j' och tillgången på av- och nedskriv
ningsmöjligheter. ökning av skattekredit förutsätter således att REj
överstiger (TV/E)j (vinstrestriktionen). Den möjliga ökningen begrän

sas av tillgången på av- och nedskrivningsobjekt (den legala restrik
tionen).l

Även om nämnda betingelser för skattekreditens förändring är

uppenbara kan det för den fortsatta analysen vara klargörande att
systematisera skattekreditens förändring som funktion av räntabiliteten
visst år. Detta görs i Figur 17:1. 2 I figuren visas hur olika rela
tionstal förhåller sig till varandra. Genomgående gäller att aktuella
variabler relateras till eget kapital vid ingånen av perioden (jämför fö
regående avsnitt). Diskussionen av figuren sker dock stundtals i re
sultaträkningstermer. Därvid underförstås att termerna relateras till

eget kapital. Följande förutsättningar gäller för Figur 17:1:

l. Tröskelvinsten efter skatt, TV~, och tröskelskatten, TS., upp-
J J

går till samma belopp.

2. Vid bestämning av andelen SKj av förändringen i obeskattad

reserv~ ~ORj' uppgår nominell skattesats till 50 procent.

3. Vid bestämningen av redovisad skattekostnad, SRj , i det fall
denna överstiger TS. uppgår den marginella skattesatsen likaså

3 J
till 50 procent.

l Jämför Södersten (1975, Appendix A8:1).
2 En likartad illustration ges av Frostman (1966) för att beskriva re

lationen mellan SRj och Tvj.
3 I figuren förutsätts att (SR/E)j är konstant och lika med (TS/E)j

under ett visst REj-intervall for att därefter stiga som en funktion
aven marginell skattesats på 50 procent. Detta innebär en förenk
ling av hur SRj faktiskt beror av REj en enstaka period. Om kommu
nalskattesatsen är 25 procent uppgår marginalskattesatsen således till
65 procent av varje vinstkrona efter det att av- och nedskrivnings
möjligheterna utnyttjas fullt ut (vi bortser från konsekvenserna av
investeringsfondsavsättning). Beroende på skillnaden mellan kommunal
skatteavdragets storlek och garantibeloppets storlek, på deklarations
mässiga avdrag som endast kan utnyttjas vid den slutliga taxeringen
etc kan marginalskattesatsen under vissa förutsättningar även uppgå
till statsskattesatsen eller kommunalskattesatsen i vissa REj-inter
vall (jämför Frostman 1966).
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4. I figuren betecknar RE(tak),j den REj vid vilken tillgängliga
av- och nedskrivningsmöjligheter utnyttjats fullt ut utan att

SRj överstiger TSj .

5. överavskrivning på maskiner och inventarier, lagernedskrivning
och IF-avsättning utgör de enda tillgängliga resultatreglerande
åtgärderna.'

6. överavskrivning föredras framgör lagernedskrivning som sin
tur föredras framför IF-avsättning. 2

7. För att markera figurens allmänna karaktär anges ej skalvärden_

l Reserver bildade via överavskrivningar på materiella anläggningstill
gångar (främst maskiner och inventarier) svarade i allmänhet endast
för en mindre andel av totala obeskattade reserver. Vid utgången av
analysperioden uppgick således reserverna i maskiner och inventarier
för aggregatet av moderbolag till 20,9 procent av summa obeskattade
reserver. Motsvarande andel för lagerreserverna var 48,1 och för IF
18,6 procent. Därtill kommer positiva eller negativa reserver i fas
tigheter, pensionsskulder, kundfordringar etc (12 J 4 procent). Ande
len för maskiner och inventarier kan även ses mot bakgrunden av att
företagen i allmänhet torde utnyttja maximal avskrivning på dessa
tillgångar före ökning av lagerreserv och avsättning till IF.

2
Beträffande REj i figuren antas som tidigare nämnts att den bestäms
utifrån eget kapital vid årets början. Vidare förutsätts att skatte
kredit bildas i samband med IF-avsättning och att den uppgår till
t . avsättningen. Detta innebär att spärrkontomedel inkluderas i to
talt kapital. Synsättet överensstämmer med tidigare gjorda operatio
naliseringar (jämför Appendix 2).
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{åOR/E)j
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I
l
, - -(8 EOR/E)j resp. (åSK/E)j

_ - - ... ······lNV/E)· resp. (SR/E)·

........................................................... ········..·;;·?..~·<·t..:··:.·:.· .. ··· ..·."
/' .

",./ I
""./' I

.......... ""'\
,,/' (TV/Elj

",. ,/ (Vinst restriktion)

I
RE(tak),j

(Legal restrIktion)

Figur 17:1. Samband mellan RE' och förändring i obeskattade reserver
(60R)j' andelen e~et kapital, av obeskattade reserver (EOR)j
och skattekrediter (SK)j i förhållande till eget kapital
samt redovisad skattekostnad (SR)j och redovisad nettovinst
(NV)j i förhållande till eget kapltal.

Låt oss först kommentera vad de olika relationstal som marke
rats på axlarna i figuren främst kan antas bero på. Vi börjar därvid
"nedifrån" i en tänkt resultaträkning:

(TV*/E). torde som tidigare framhållits främst bero på företagets
J

utdelnin~spolitiko Detta hänger samman med vårt antagande om att företa-

ten är obenägna att redovisa en nettovinst understigande föreslagen ut

delning. Vid given (U/E)j beror (TV*/E)j även av de civilrättsliga
reglerna för fondering av redovisat eget kapital. Även andra faktorer
av mindre betydelse torde kunna påverka kravet på (TV*/E) ..

J
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(TS/E). beror på (TV*/E). och på de deklarationsmässiga avdrag och
tillä9~ respektive ej sk~ttePliktiga intäkter som är aktuellao l Högre
(TV*/E)j medför, allt annat lika, högre (TS/E)jo Vid given (TV*/E)j
medför större deklarationsmässiga avdrag/ej skattepliktiga intäkter att
(TS/E)j sjunker. (TS/E)j kan dock ej understiga den kommunala garanti
skatten på fastigheter.

(TV/E)j definieras som summan av (TV*/E)j och (TS/E)jo De för
utsättningar som Figur 17:1 bygger på medför att (TS/E)j motsvarar

(TV*/E)j och således uppgår till 50 procent av (TV/E)jo Detta överens
stämmer med vanliga schablonantaganden. Som nämndes ovan kan emeller
tid bl a deklarationsmässiga avdrag/ej skattepliktiga intäkter medföra

att (TS/E)j avviker från (TV*/E)jo Som senare skall visas kan dessa
avdrag/intäkter även medföra att (NV/E)j avviker från (TV*/E)jo I detta
fall kommer redovisad vinst före skatt i förhållande till eget kapital,

(VFS/E)j' att avvika från (TV/E)j'
RE(tak),j beror för det första på möjlig förändring av obeskat

tad reserv i varulager iförhållande till eget kapital. Denna beror på
varulagervärdets förändring under året och på storleken av ej utnyttja

de nedskrivningsmöjligheter vid periodens ingång i förhållande till
eget kapital. Vid given ingående lagerreserv i förhållande till eget

kapital beror RE(tak),j (med anledning av lagernedskrivningsmöjligheter
na) således på tillväxttakten i varulagret, på tillgångsstrukturen i
meningen varulagrets andel av totalt kapital och på skuldsättninsgraden.

Vid given ingående andel varulager av totalt kapital och given skuld

sättningsgrad blir RE(tak),j högre vid större tillväxttakt. Vid given
tillväxttakt och andel varulager av totalt kapital blir RE(tak),j
större vid högre skuldsättningsgrad.

För det andra beror RE(tak),j på andelen materiella anläggnings
tillgångar (här åsyftas i första hand maskiner och inventarier) av to
talt kapital vid årets ingång och på tillväxttakten i dessa tillgångar.
Tillsammans med skuldsättningsgraden bestämmer dessa faktorer möjlig

överavskrivning satt i relation till eget kapital.

l Fortsättningsvis definieras begreppet ej skattepliktiga intäkter som
nettot av ej skattepliktiga intäkter och redovisade, ej avdragsgilla
kostnader. De senare antas vara lika stora i förhållande till eget
kapital för alla företag.
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För det tredje beror RE(tak).j på (TV/E)jOl Detta hänger för det förs
ta samman med reglerna för avsättning till investeringsfond? IF. Be

räkningsunderlaget för avsättningen utgörs av vinst före skatt och av
sättning till IF. Högre (TV/E). medför högre IF-avsättning utan att

(SR/E)j för den skull avviker f;ån (TS/E) j0 2 Den andra effekten på

RE(tak),j sammanhänger med att reservförändringarna via lagernedskriv
ning och överavskrivning på materiella anläggningstillgångar ej är knut

na till räntabilitetsutfallet. Som framgick ovan innebär förutsätt

ningarna för dessa förändringar att ett visst räntabilitetsintervall
kan "relgeras" via dylika bokslutsdispositioner. Ju högre (TV/E)j
desto högre är den REj där dessa möjligheter uttömts.

Vid sidan om ovanstående faktorer som bestämmer RE(tak),j till
kommer de reservförändringar som i vissa fall kan genomföras i samband

med värderingen av pensionsskulder, kundfordringar etc. Dessa möjlig
heter lämnas här obeaktade.

Mot bakgrund av ovanstående diskussion kan Figur 17:1 kommen
teras på följande sätt: Förutsättningen för en ökning av obeskattade

reserver är att REj överstiger (TV/E)j.l För varje procentenhet av

REj överstigande (TV/E)j men understigande RE(tak),j kan (60R/E)j ökas
med en procentenhet vilket betyder att (SR/E)j kan bibehållas vid

(TS/E)j. Om REj överstiger RE(tak),j - säg att differensen är Xj
procentenheter - kan (60R/E)j ökas med ytterligare 0,4 . Xj (avsättning

l Vi förutsätter här att (TV/E)- överensstämmer med (VF8/E) -. Detta
antagande diskuteras senare. J J

2 En annan sak är att spärrkontoutbetalningar erfordras för varje be-
lopp avsatt till IF. I Figur 17:1 erfordras dylika betalningar fr o ID

en REj understigande RE(tak),j.
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till IF). Den (~OR/E)j som på detta sätt kan genomföras vid olika
REj består till hälften av eget kapital, (~EOR/E)j' och till hälften
av skattekrediter, (6SK/E)j' eftersom nominell skattesats antagits upp
gå till 50 procent. (SR/E)j kommer att överstiga (TS/E)j med 0,3 o Xj
vid REj > RE(tak),j eftersom marginalskattesatsen antagits uppgå till
50 procent. Av detta antagande följer även att (NV/E)j utvecklats på

samma sätt som (SR/E)j.
Figur 17:1 skulle även kunna kompletteras med värden för Ej

och (~ER/E). (förändring i redovisat eget kapital i relation till
J

eget kapital) vid olika REj . Om (U/E}j = O och inga nyemissioner
genomförs skulle en linje för El ligga ovanför linjen för (~EOR/E}j

(avståndet vid viss REj = (NV/E)j) och med samma lutning som denna

har i intervallet REj < RE(tak),j för alla REjo Om (U/E)j > O men
konstant, dvs oberoende av REj , parallellförskjuts Ej-linjen i mot
svarande grad nedåt. Vi skulle då även kunna komplettera figuren med

en linje för (~ER/E)j vilken skulle ha samma utseende som linjen för

(NV/E)j men ligga på en lägre nivå (skillnaden = (U/E)j)' Om hänsyn
togs till (N/E)j' skulle linjen för Ej och (6ER/E)j förskjutas i
motsatt riktning.

17.3.3 Skuldsättningsgradens, räntabilitetens och tröskelvinstens
betydelse för tillväxten i skattekrediter

Huvudintresset i föreliggande kapitel avser tillväxtens finansiering
med skattekrediter. Som framgått av ovanstående diskussion finns åt
skilliga faktorer som komplicerar en sådan analys. Detta gäller
redan i en årsvis analys. Komplexiteten sammanhänger främst med
följande faktorer:

(a) Skillnader skuldsättningsgrad.

(b) Skillnader RE(tak),j vilka förutom skuldsättningsgraden främst
sammanhänger med skillnader i tillgångsstruktur, tillväxttakt i

realtillgångar (främst varulager), tidigare outnyttjade av- och
nedskrivningsmöjligheter och (TV/E)jo

(c) Skillnader i (TV*/E). sammanhängande med skillnader i (U/E) 0) m mo
J J

(d) Skillnader i (TS/E)j sammanhängande med skillnader i (TVx/E)j'

tillgången på deklarationsmässiga avdrag/ej skattepliktiga in
täkter, m m~
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Punkt (b) har studerats i avsnitt 17~2.2 och 17.2.3. Där noterades
bl a att utfallen beträffande REj för de flesta företag var sådana,
att tillgängliga av- och nedskrivningsmöjligheter ej begränsade
möjligheterna att bilda skattekrediter annat än enstaka år. I före
liggande avsnitt skall vi med hjälp av ett exempel illustrera be
tydelsen av punkterna (a), (c) och (d). I avsnitt 1704 skall vi
sedan studera betydelsen med hjälp av årsvisa empiriska analysero

Exemplet sammanfattas i Tahell l7~ 7. Det bygger på följande
förutsättni ngar:

(a) Tj är 10 procent.

(b) (TVx/E)j motsvarar (U/E)j' Utdelningen reducerar eget kapital
under peri ad j.

(c) (TS/E)j motsvarar (TVX/E)j'

(d) Den legala restriktionen begränsar ej möjligheterna att bilda
skattekrediter utom i ett fall (jämför kolumn f).I sistnämnda fall

antas företaget maximalt kunna öka obeskattade reserver med 2 pro
cent av eget kapital.

(e) Nyemissioner genomförs ej.

(f) Nominell skattesats = 50 procent.

(g) RS = 5 procent.

(h) Exemplet avser visst åro I tabellen redovisas ej årsindexo

Av tabellen framgår bl a följande samband (vid given Tj, RSj samt

REj överstigande (TV/E)j men understigande RE(tak),j i alla fall utom
ko 1umn f):

l. Jämför kolumn a och b: Vid given RTj och (U/E)j medför högre
(S/E). att en högre andel av T~ kan finansieras med SK. och med

J J J
E.. Oetta framgår även av att E~ i relation till RE· och (6SK/E).

J J J J
i relation till REj är högre vid högre (S/E)j'

2. Jämför kolumn b och c: Vid given REj och UEj medför lägre (S/E)j
högre (6E/6T). och högrE(6SK/6T) .. Samtidigt är relationen me'llan

J J 1
Ej och REj och mellan (6SK/E)j och REj oberoende av (S/E)j'

l Relationen mellan (6SK/6T)j för företag med olika (S/E)j uppgår till
det omvända förhållandet mellan företagens (l+S/E)j'
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Tabell 17:70 Exempel på betydelsen av S/E, RT, U/E och ej skattepliktiga
intäkter, UI, för förändringen l skattekrediter och eget
kapital. I tabellens övre del anges aktuella förutsätt
ningar (markerade med kryss) och i den nedre noteras kon
sekvenserna för olika mått. VFS = redovisad vinst före
skatt. Redovisning i procent för visst år.

a b c d e f
S/E=l S/E=3 S/E=l S/E=3 S/E=l S/E=l

RT 8 x x x
11 x x x

U/E 4 x x x x x
l x

UI/E O x x x x x
7 x

RE 11 17 17 17 17 17

L\OR/E 3 9 9 15 2 2

VFS/E 8 8 8 2 15 15

SR/E 4 4 4 l 4 7,5

NV/E-U/E O O O O 7 3,5

L:-.SK/E 1,5 4,5 4,5 7,5 l l

L:-.EOR/E 1,5 4,5 4,5 7,5 l l

E' 1,5 4,5 4,5 7,5 8 4,5

L\SK/L:-.T 7,5 11,3 22,5 18,8 5 5
L\E/6T 7,5 11,3 22,5 18,8 40 22,5

(6SK/E)/RE 13,6 26,5 26,5 44,1 5,9 5,9

E' /RE 13,6 26,5 26,5 44,1 47,1 26,5

3. Jämför kolumn a och c: Vid given (S/E)j medför högre RTj högre
(6SK/6T)j och (6E/6T)jo Skillnaden uppgår till (0,5· skillnaden
i RT.)/T~. Skillnaden återspeglas även i högre relationer mellan

J J
Ej och REj samt mellan (6SK/E)j och REjo

4. Jämför kolumn b, c och d: Vid given REj och given (S/E)j medför
lägre (U/E)j (och därmed enligt förutsättningarna lägre (TV/E)j)
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högre (~SK/~T). och (6E/6T) .. 1 Samtidigt blir relationen mellan
J J

Ej och REj och mellan (6SK/E)j och REj högre. Eftersom dessa re-
lationer är lika vid lika (U/E)j oberoende av höjden på (S/E)j
(jämför 2. ovan) betyder detta, att relationerna blir högre vid

lägre (U/E)j oberoende av höjden på (S/E)j.

5. Sammantaget för kolumnerna a-d: Av tidigare analyser vet vi att
börsbolagen genomsnittligt sett hade högre U/E och lägre S/E än
fåmansbolagen ~{jämför avsnitt 1605 respektive 16.2). Om vi an
tar att andelen utdelad vinst av nettovinsten samt nettovinstens
andel av redovisad vinst före skatt är lika (50 procent för sist
nämnda relation) kan vi dra följande slutsatser rörande förvänta
de skillnader mellan företagsgrupperna vid given REj och Tj: Den
andel av T I som kan finansieras med E. och med SK. bör vara större

J J
för börsbolagen än för fåmansbolagen. Samtidigt bör relationen

mellan Ej och REj liksom mellan (~SK/E)j och REj vara lägre.

6. Jämför kolumn c, d och e: Om företaget kan utnyttja deklara
tionsmässiga avdrag/ej skattepliktiga intäkter, ökar (VFS/E).
och (liOR/E). sjunker i motsvarande mån.

2
Detta medför en Ök~i ng

J
av relationen (~E/6T)j och en reduktion av (~SK/~T)j. På mot-
svarande sätt blir Ej högre och (6SK/E)j lägre jämfört med REj .
Beroende på storleken av nämnda avdrag/intäkter kan relationen

Ej/REj komma att bli högre än för företag med högre (S/E)j vid
samma REj även om (TV/E)j är högre.3

1 Skillnaden uppgår till (0,5 · förändringen i (VFS/E)j)/(Tj· (l + S/E)j)

2 I Tabell 17:7 illustreras detta med hjälp av ej skattepliktiga intäkter,
UI. Värdena i kolumn e skulle ej förändras om ett deklarationsmässigt
avdrag motsvarande UI i stället använts.

3 Sambandet mellan de olika komponenterna av företagets VE ett enskilt år
kan allmänt formuleras på följande sätt: Vi betraktar TV~ och VE som
givna. Låt index H beteckna den NV, SR, VFS och 60R som följer av ett
schablonantagande om nominell skattesats = marginalskattesats = 50 pro
cent. Antag vidare att NV enligt schablonantagandet motsvarar TVX. Då
gäller att TVx = NVH = SRH = VFSH/2. Vidare är ~ORH = VE - VFSH.
Låt Al beteckna storleken av deklarationsmässiga avdrag/ej skatte
pliktiga intäkter. Sätt marginalskattesatsen till m och den lägsta
skatt som företag.e.t - oberoende av VE och Al - ej kan undvika till TS.
Då gäller följande samband:

VFSH - VFS (m/(l-m))· Al när AI:S: ((l·-m)/m)(TV~-TS)

VFSH - VFS (l/(l-m))' (TVX-TS) - Al när Al > ((l-m)/m)(TVX-TS)
SRH - SR = (m/(l-m))· Al när Al ~ ((l-m)/m)(TVx-TS)
TV ~ - NV = (l/(l-m))' (TV~-TS) - Al när Al > ((l-m)/m)(TV~-TS)

60RH - 60R = VFSH - VFS
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(9) Jämför kolumn d~ e och f: I kolumn f antas företaget ej kunna

IIreglerali REj i önskvärd omfattning med hjälp av bokslutsdis

positioner. Detta medför att (SR/E)j överstiger (TS/E)j och

att 6SK/6T blir lägre än 6E/6T. Samtidigt blir relationen

mellan E' och RE lägre än i kolumn e och lägre än i kolumn d.

Det finns skäl att förvänta, att deklarationsmässiga avdrag/

lej skattepliktiga intäkter var vanligare bland börsbolag än bland

övriga företagsgrupper. Det var således relativt sett fler börs-

bolag som utgjorde moderbolag i koncerner med de ej skattepliktiga

utdelningsintäkter som därav kan följa. Nyemission genomfördes främst

av börsbolag (jfr avsnitt 16.6) varför Anellavdrag i första hand

kunde utnyttjas av dessa. Investeringsfondsutnyttjanden med åtföl

jande investeringsavdrag torde ha varit vanligare bland börsbolagen

än bland övriga företag. Däremot finns ej skäl att förvänta att stor

leken av ej avdragsgilla kostnader skulle vara större eller vanligare

förekommande bland börsbolagen. l

Det finns således skäl att anta, att vissa deklarationsmässiga

avdrag/ej skattepliktiga intäkter är mer vanligt förekommande bland

börsbolag än bland övriga företag. Detta skulle medföra en lägre re

lation SR./NV. för börsbolagen. Självfallet finns andra faktorer än
J J

de nämnda som påverkar denna relation. Vårt primärmaterial tillåter

ej ett närmare studium av dessa. För en analys av vilken andel av

viss RE' som "disponerats ll i fonn av 60R. är det emellertid betydel-
J J

selöst vilka skäl som medfört att SR./NV. är lägre i vissa företag
J J

än i andra. För att underlätta förståelsen av skillnaderna i tillväxt

i skattekrediter mellan olika företagsgrupper skall vi därför förut

sätta, att skillnaderna i relationen SRj/NV j sammanhänger med skilda

möjligheter att utnyttja deklarationsmässiga avdrag/ej skattepliktiga
. t"kt 2ln a er.

Analysen i stegen (a)-(d) ovan indikerade således, att

(LSK/6T)j och (6E/6T)j borde vara högre bland börsbolagen än bland

övriga företag vid given RE' och T!. Samtidigt borde - vid given
J J

l Fortsättningsvis förutsätts dylika kostnader ej vara intressanta
för skillnaderna mellan grupperna.

2.. " ..Det bor observeras, att Vlssa sklllnader mellan foretagsgrupperna
är naturliga med hänsyn till valet av analysobjekt. Genom att vi
studerar juridisk person påverkas analysen av ej skattepliktiga
utdelningsintäkter. Om analysen i stället gjorts för koncerner
skulle dessa intäkter ej påverkat undersökningsresultaten. Vi saknar
dock möjligheter att isolera betydelsen av utdelningsintäkter för
analysutfallet .
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REj - relationen Ej/REj vara lägre med hänsyn till skillnader i

(U/E)j. Om börsföretagens tillväxt i eget kapital och skattekrediter

påverkats av deklarationsmässiga avdrag/ej skattepliktiga intäkter
i högre grad än övriga grupper borde detta medföra att relationstalen

förskjuts i den riktning som illustreras av kolumn e i Tabell 17:7.
Eftersom det dessutom främst är börsbolagen som genomfört nyemissioner

borde relationen mellan Ej och REj påverkas i positiv riktning av detta
medan relationen mellan L}SKj och REj ej påverkas. Om samtidigt börs

bolagens tillväxt i skattekrediter i högre grad begränsats av RE(tak},j
än för företag i övriga företagsgrupper borde relationen mellan

Ej och REj påverkas i negativ riktning. l I nästa avsnitt skall bl a

relationen mellan E! och RE' studeras.
J J

17.4 FöRÄNDRINGAR I OBESKATTADE RESERVER OCH EGET KAPITAL VID
OLIKA RÄNTABILITET - ARSVIS ANALYS

Diskussionen i avsnitt 17.3 har illustrerat komplexiteten i förut
sättningarna för tillväxt i skattekrediter. I detta avsnitt skall vi
utföra en årsvis empirisk analys.

Syftet med analysen är att studera principiella skillnader mellan

företagsgrupper vad gäller tillväxten i skattekrediter och eget kapi
tal vid olika REj vid sidan om de skillnader som sammanhänger med

skuldsättningsgradens storlek. Förutsättningarna för analysen är föl
jande:

(a) För att analysen ej skall påverkas av skillnader i RE(tak) ,j

begränsas den till företag som respektive år ej utnyttjat av
och nedskrivningsmöjligheterna fullt ut. 2

(b) För att analysen ej skall påverkas av extrema värden på olika
relationstal begränsas den till företag med positiv R

E
,03

J

l F o "
r!l~ an~lys::n l ~vsn:tt 17 o2 o:' ve! vi ,. att RE( tg,k) ~j mindre ofta utgjorde

en oegransnlng for borsbolag an for foretag l ovrlga grupper. Vi tar
dock här med denna möjliga förklaringsvariabel till uppmätta relations
tal mellan E! och R ..

J EJ
2 Andelen företag som maximalt utnyttjat av- och nedskrivningsmöjligheter

respektive år framgick av Tabell 17:20

3 Andelen företag med negativ R . respektive år framgick av Tabell 17:6.
EJ
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(c) Eftersom syftet med analysen är att studera principiella skill

nader skall de skillnader i variationsbredd beträffande REj mel
lan företagsgrupper som kan förväntas med anledning av skillna
der i skuldsättningsgrad ej uppmärksammas.

(d) Eftersom principiella skillnader främst kan förväntas mellan
grupperna fåmansbolag och börsbolag koncentreras analysen till
dessa grupper.

Figur 17:2 redovisar fyra deldiagram för varje företagsgrupp.

Deldiagrammen visar regressionslinjer som illustrerar storleken på

(60R/E)j' NV/E)j' (SR/E)j och Ej för företag med olika REj . Varje del
diagram redovisar årsvisa regressionslinjer. För börsbolagen redovisas
linjer för alla år 1966-1972 medan åren 1966, 1968 och 1972 exkluderats

beträffande fåmansbolagen. l Detta beror på att regressionslinjerna
dessa år är påverkade av extremvärden. Avsikten med figuren är att

illustrera principiella skillnader mellan företagsgrupperna vad
gäller aktuella variablers samvariation med REj . Av detta skäl vill

vi ej betona regressionslinjen för varje år. Det är snarare "knippet"
av regressionslinjer som utgör vårt intresse. För att markera denna

intresseinriktning har årsindex ej markerats i anslutning till linjerna.

Vi differentierar därför ej heller regressionslinjernas längd efter
spridningen mellan företag i REj respektive år (jfr (c) ovan). För

att indikera regressionsfunktionernas utseende markeras i anslutning
till respektive deldiagram genomsnittliga värden för årslinjerna

beträffande ordinatan i origo (symbol: ä) respektive linjernas lut-

ning (symbol: 5). Samvariationen mellan aktuella variabler är posi-
tiv för alla redovisade samband och i allmänhet stark eller mycket
stark. 2

l
För fåmansbolagen redovisas ej heller regressionslinjen för (NV/E)j =
= f(R

E
") för år 1967 eftersom sambandet är försumbart.

2 ,J
Beträffande fåmansbolagen är samtliga redovisade samband mellan REj och
(60R/E)j respektive El mycket starka. Sambandet mellan (SR/E)j och
REj är mycket starkt rör ett år, starkt för ett och ganska starkt för
resterande två år. Sambandet mellan (NV/E)j och REj är starkt för ett
år och ganska starkt för två år. För börsbolagen är sambanden mellan
REj och (60R/E)j respektive EJ mycket starka för fyra år och starka
rest~rande tre ar. oSambandet mellan (NV/E)joOCh REj är mycket starkt
ett ar, starkt fem ar och ganska starkt ett ar.
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Figur 17:2. Samband mellan REj och förändringar i obeskattade reserver,
nettovinster. redovisade skattekostnader resnektive tillväxt-
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Figur 17 2 illustrerar principiella skillnader som kan jäm
föras med diskussionen i föregående avsnitt samt med diskussionen av
utdelningsbeteende (jfr avsnitt 16.5) och nyemissionsbeteende (jfr
avsnitt 16.6). Betrakta först förändringen i eget kapital med anled
ning av årets nettovinst. (NV/E)j.l För fåmansbolagen är "knippets"
lutning liten, även om skillnaderna mellan olika år i linjernas nivå
ej är obetydligo Detta implicerar små skillnader mellan bolag med

olika REj vad gäller relat;onen_ (NV/E)j' En viss positiv lutning
på "knippet ll kan dock noteras (b = O~lO). För börsbolagen är "knip
petsil lutning väsentligt större (6 = Q,38). Detta kan jämföras med

de positiva sambanden mellan U/E och R~ enligt avsnitt 16.5. 2 Efter
som skillnaderna i U/E mellan företag med viss skillnad i RE var
något större för börsbolagen än för fåmansbolagen är det naturligt
att IIknippets" lutning för (NV/E)j är något större. Detta förstärks
av att knappt hälften av fåmansbolagen lämnade utdelning. Som skall
framgå nedan torde emellertid skillnaderna mellan företagsgrup-

perna ej främst vara att hänföra till skillnader i utdelningspolitik
och åtföljande skillnader i (TV}(/E) ..

J
Skillnaderna mellan företagsgrupperna i regressionslinjerna

för (NV/E)j = f(REj ) motsvaras av skillnader i linjerna för (~OR/E)j

= f(REj ). Däremot är skillnaderna mellan företag med olika REj i
relationen (SR/E)j likartad mellan de två grupperna. Allmänt gäller
för båda grupperna att (SR/E)j enligt regressionslinjerna ej är nämn
värt högre för företag med högre REj . Något förenklat utgör (~OR}j

och NV j de två "kommunicerande kärlenII i företagens resultaträkning.
Lutn-ingen av "knippet" för (~OR/E)j = f(REj) är således väsentligt
lägre för börsbolagen än för fåmansbolagen. Samtidigt skär "knippet"

REj-axeln vid ett högre värde för börsbolagen (REj = ca 5-7) än för
fåmansbolagen (REj = ca 3-4).

Detta mönster torde för det första hänga samman med skillna

der i tröskelvinst, (TV*/E)j' med anledning av skillnader i (U/E}j.
För det andra torde mönstret bero på skillnader mellan grupperna

l Som tidigare påpekats inkluderas förändringar i beskattade reserver
i NV. Detta har dock liten betydelse för regressionslinjernas ut
seende.

2 I föreliggande sammanhang är dock RE den relevanta variabeln. Regres

sionslinjen för U/E = f(RE ) är U/E = 3,1 + O,03RE (r=O)29) för

börsbolagen. För fåmansbolagen är den U/E = 1,0 + 0,02RE (r=O)38).

Vid beräkningarna har företag med U/E = O exkluderats.
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vad gäller relationen SRj/VFSj med anledning av skilda möjligheter
att utnyttja deklarationsmässiga avdrag/ej skattepliktiga intäkter

(jfr I'knippena ll för (SR/E)j och (NV/E)j) o Den första faktorn medför
att "knippet" beträffande (~OR/E)j skär REj-axeln vid ett högre
värde för börsbolagen men att knippets lutning ej blir väsentligt

lägre (jfr kolumnerna b-d i Tabell 17:7; lutningen skulle bli lika

om alla företag i respektive grupp hade samma (VFS/E)j~ jfr fotnot
föregående sida). Den andra faktorn medför att "knippetsll -lutning

blir olika (jfr kolumnerna c och e i Tabell 17:7)e Den kan därför

även medföra att "knippets" skärningspunkt med REj-axeln blir olika. l

l Om alla företag inom respektive grupp hade samma (VFSjE). skulle
J

lutningen på "knippet" för (L\OR/E). vara l (jfr Figur 17:1].
J

Om börsbolagen dessutom hade högre (VFS/E). skulle "knippet" skära
J

REj-axeln vid ett högre värde än för fåmansbolagen o Om företag med

högre RE' (inom båda grupperna) hade högre (VFS/E). på grund av
J J

högre (U/E). skulle "knippet" för (~OR/E). ha en lutning understi-
J J

gande lo Om skillnaderna i (VFS/E). orsakade av (U/E). inom grup-
J J

pen börsbolag är något större än inom gruppen fåmansbolag blir lut-

ningen på "knippet" för (L\OR/E). något mindre jämfört med fåmans-
J

bolagen. Om börsbolagen dessutom i högre grad kunnat utnyttja dekla-

rationsmässiga avdrag/ej skattepliktiga intäkter blir skillnaden i

lutning ännu större. Sistnämnda skillnad kan även påverka "knippets"

skärning med REj-axeln.

Det sannolika i att nämnda avdrag/intäkter torde utgöra en väsentlig

förklaring till skillnaderna mellan företagsgrupperna vid viss REj
kan belysas på följande sätt: "Knippets" lutning för börsbolagen

implicerar en skillnad i (L\OR/E). för varje procentenhets skillnad
J

i RE' på 0,47 procentenheter (= b)e Skillnaden i (VFS/E). skulle då
J J

bli 0)53 procentenheter (= l-b). Om (VFS/E). motsvarade (TV/E). skulle
J J

således skillnaden i (TV/E). vara 5,3 procent mellan företag med en
J

skillnad i REj på 10 procent ( skillnaden mellan kvartilvärdena be-

träffande RE). Detta är ej sannolikt - särskilt mot bakgrund av att

regressionslinjen för U/E f(RE ) antyder skillnader i U/E på 0,3

procent vid en skillnad i RE på 10 procent.
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I enlighet med de skillnader mellan företagsgrupperna i (60R/E)j
och (NV/E)j som illustreras av Figur 17:2 erhålls även väsentliga
skillnader mellan grupperna vad gäller Ej för företag med olika

REjo (NV/E)j och eget kapitals andel av (60R/E)j utgör således
två av de tre källorna för tillväxt i eget kapital. Den tredje är
nyemissioner, (N/E)j' Eget kapital reduceras sedan via utdelning,

(U/E)jo
Betrakta först gruppen fåmansbolag. Eftersom få fåmans

bolag genomfört nyemissioner samtidigt som (U/E). var låg eller
J

noll borde Ej för denna grupp främst vara förknippad med (60R/E)j
och (6NV/E)jo Om vi schablonmässigt antar att eget kapitals an-

del av (60R/E)", dvs (6EOR/E)., uppgår till 48 procent l skulle en linje
J J

för (6EOR/E)j beräknad utifrån "knippet" för (60R/E)j i Figur 17:2 ha
lutningen 0,35 och en ordinata i origo på ~l,~o Om vi sedan till denna
linje adderar linjen för (NV/E). = f(REo) sådan den kan skattas utifrån

J J
"knippet" enligt Figur 17:2 erhålls en tänkt linje för Ej = f(REj ) på
E~ = 0,9 + 0,45 RE .. Denna linje är således nästan identisk med den
J J

linje som kan skattas utifrån "knippet" för E8 = f(R Ej ) enligt Figur
17:2 (jämför figuren).2 Linjen betyder att varje procentenhets skill
nad i RE. motsvaras aven skillnad i E~ på Ot45 procentenheter.

J J
För börsbo l agen är bi l den en annan o Den 1i nj e fär Ej = f( REj )

som kan skattas på ovanstående sätt utifrån (60R/E)j och (NV/E)j
uppgår till Ej = 0,5 + Q,61R[j.3 Denna linje har lägre lutning -

men högre nivå (ordinata i origo) - än den linje som kan skattas

ut i f rån II kni ppe t" fö r EJ = f (REj ) . Denna uppgår t i 11 EJ = -2,9 +

+ O,73REj (jfr Figur 17: 2). Den betyder att varje procentenhets
skillnad i RE. motsvaras aven skillnad i E~ på 0,73 procentenhetero

J J
Nivåskillnaden torde därvid förklaras av (U/E).o Skillnaden i 1ut

J
ning torde sammanhänga med (N/E)jo Som tidigare visats (jfr avsnitt

l Som framgick av Tabell 5:2 varierade nominell skattesats från 0,51
vid periodens början till 0,54 vid periodens slut o

2 Det kan förefalla egendomligt att positiv E! indikeras av "knippet"
enligt Figur 17:2 när REj = 00 Detta hänge~ samman med relationen
mellan 6SKj och SRjo Om reduktionen av 6SKj överstiger SRj erhålls
p?sitiv.EJ trots REj ~oO (vi bortser. från ~U/E)j och (N/E)jijäIDför
dlskusslonen av effektlv skattesats l avsnltt 1'(.6.)

3 Observera att denna funktion jämfört med motsvarande funktion för
fåmansbolagen implicerar att relationen Ej/REj är högre för börsbo
lagen fr o ID RE· = cirka 3 procent. Detta är ett annat sätt att il
lustrera betydeYsen av deklarationsmässiga avdrag/ej skattepliktiga
intäkter (jämför kolumnerna c, d och e i Tabell 17:7)0
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16.6) var det främst högräntabla börsbolag som genomförde nyemissioner.
Därtill kommer att det sannolikt är just i anlustning till år med hög
REj som nyemissioner i allmänhet genomförts. l

Sammantaget kan alltså väsentliga skillnader i de olika kompo
nenterna inom REj och "kompositionen/l av El noteras mellan grupperna.
Skillnaderna sammanfattas i Figur 17:3 som konstruerats utifrån "knip
penall enligt Figur 17:2. Andelen (~EOR/E)j av (~OR/E)j antas uppgå till
48 procent. Den kan trots detta även utnyttjas som approximation till

(~SK/E)j .

(%)

20 FÅMANSBOLAG

(%}

2 BÖRSBOLAG

E'.
J

10 E'· 10
J

IL\ EOR/E)j

~ EOR/Elj

20 REj

Figur 17:3. storleken av förändringen i eget kapital, Ej, eget kapitals
andel av obeskattade reserver, (~EOR/E)" samt redovisat
eget kapital (~ER/E)j vid olika RE'. I~lustration för få
mansbolag och börsbolag.(6ER/E)j m~rkeras med \~\. (~SK/E)j
är av likartad storlek som (6EOR/E) ..

J

l I Tabell 16:16 redovisades en skillnad i genomsnittlig RE för börsbo-
lag med N/E> O jämfört med börsbolag med N/E = O på 3,2 procenten
heter. Om vi gör motsvarande jämförelse årsvis erhålls skillnaderna
3,7 (1966), -3,0 (1961), 5,4 (1968), 6,8 (1969), 2,6 (1970), -2,6 (1971)
respektive 25,3 procentenheter (1972). Andelen företag av börsbolagen
som genomförde nyemissioner var 28, 12, 8, 16, 4, 8 respektive 10 pro
cent.



416

17.5 TILLVÄXTENS FINANSIERING MED SKATTEKREDITER FöR FöRETAG

MED OLIKA RÄNTABILITET
I avsnitt 17.3 illustrerades bl a skuldsättningsgradens betydelse
för tillväxtens finansiering med skattekrediter. I avsnitt 17.4
genomfördes sedan en analys av samband mellan REj och tillväxt
eget kapital och skattekrediter. Väsentliga skillnader mellan

fåmansbolag och börsbolag kunde noteras vad gäller relationen

(~SK/E)j för företag med olika REj . Skillnaderna hänfördes till
olika krav på tröskelvinst med anledning av skillnader i utdel

ningspolitik och till skillnader i relationen mellan (SR/E)j och
(NV/E)j' De senare motiverades bl a av skillnader i möjligheterna
att utnyttja deklarationsmässiga avdrag/ej skattepliktiga intäkter.

I detta avsnitt skall vi studera hela analysperioden sam

mantagen. Avsikten är att studera den andra av de inledningsvis
formulerade huvudfrågorna. Den gäller vilken andel av tillväxten
i totalt kapital som kunnat finansieras med skattekrediter och vilka

förändringar i kapitalstrukturen som därvid kan observeras.
övergången från enperiodsanalys till en analys av analys

perioden sammantagen skall vi genomföra i två steg. I det första
skall vi utnyttja analysansatsen från avsnitt 17.4 men anpassad
för en analys av hela perioden. Vi skall således utnyttja mått,
som innebär att hela analysperioden (sju år) betraktas som en pe
riod. I det andra steget skall vi övergå till att utnyttja fler
periodsmått, t ex nivåmått.

17.5.1 Samband mellan sammanlagd förändring i skattekrediter,
eget kapital och totalt kapital

fdreliggande avsnitt skall vi betrakta hela analysperioden som en

period. Våra vinstmått definierar vi därmed som summa vinst under pe
rioden. Tillväxtrnåtten bestäms utifrån summa kapitalförändringar under

analysperioden. Det gäller skattekrediter, eget kapital, delkom
ponenter i eget kapital och totalt kapital. Nämnda summor relate-

ras till eget kapital vid periodens ingång. Förändringen i totalt
kapital relateras till totalt kapital vid periodens ingång. Slut

ligen dividerar vi måttens täljare med antalet år (7) för att talen
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skall bli aven storleksordning motsvarande årsvisa mått.' De

symboler vi skall utnyttja anknyter till dessa definitioner.

För m~ttet på tillväxt i eget kapital utnyttjas symbolen 6E/Eo'
där ~E står för genomsnittlig beloppsmässig förändring i eget
kapital för analysperiodens sju år för det enskilda företaget.

VE/Eo beskriver genomsnittlig VEj relaterad till .Eo' Måttet är
således analogt med REol För tillväxt i skattekrediter i rela
tion till initialt eget kapital utnyttjas symbolen 6SK/E o. Etc.

Analysen görs för samtliga företag inom respektive grupp.

Eftersom väsentliga skillnader föreligger mellan grupperna görs ej

någon redovisning för samtliga moderbolag. Som underlag skall Fi

gur 17:4 utnyttjas. Figuren visar storleken (mätt via regressions
linjer) på genomsnittlig förändring i eget kapital 9 6E, skatte

krediter, ~SK, och redovisat eget kapital, 6ER 2, i relation till E .
o

Indirekt visas därmed även förändringen i andelen eget kapital av

obeskattade reserver, 6EOR/E o' Slutligen visas genomsnittlig för
ändring i totalt kapital, ~T9 relaterad till T .

o
Storleken på nämnda variabler beskrivs för olika VE/Eo.

Figuren visar därmed också hur VE/Eo "disponerats" i form av
6SK/E , 6EOR/E och 6ER/E. I sistnämnda variabel ingår då effek-o o o
terna av utdelning och nyemission (jfr avsnitt 17.301). Genom att

jämföra ~E/Eo med ~T/To erhålls en illustration till tillväxtgapets
utseende när analysen sker med här utnyttjade mått. Nämnarna i dessa

kvoter bestämmer värdet på initial skuldsättningsgrad.
Nästan samtliga samband är mycket starka - några är starka. 3

För att ej komplicera figuren redovisas ej sambandens styrka eller
regressionsuttrycken i anslutning till respektive linje. För att

l Måtten kommer dock självfallet att ge andra mätvärden än måtten
enligt beskrivningsschemats en~eriodsversion. Allmänt gäller att
skillnaderna mellan företag blir större än när beskrivningssche
mats mått utnyttjas. Skillnaden mellan här utnyttjat mått och be
skrivningsschemats mått blir större ju högre tal som det senare
måttet antar.

2 Inklusive beskattade reserver. Jfr fotnot sid 397.

3 Sambandens styrka framgår av följande sammanställning:

Samband mellan VE/Eo och
-

~E/E 60R/E ~SK/E t-,ER/E 6T/T
o o o o o

Fåmans 0,98 0,97 0,97 0,88 0,59
Börs 0,92 0,85 0,85 0,80 0,66
Övriga 0,87 0,92 0,92 0,79 0,58
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indikera spridningen inom respektive grupp markeras medianvärde,

kvartilvärden och 5- respektive 95-percentilerna för VE/Eo. Med

hänsyn till skillnaderna mellan företagsgrupperna i initial S/E
är det naturligt att spridningen är väsentligt större för fåmans
bolag och övriga bolag än för börsbolag. För att utnyttjad skala
ej skall bli alltför liten och för att det visuella intrycket ej

skall påverkas i alltför hög grad av den sneda fördelningen om
fattar skalan värden t o m 95-percentilen enbart för börsbolagen.
Detta bör hållas i minnet när figuren studeras. För alla grupper
redovisas regressionslinjerna fr o m 5-percentilen. Eftersom måt
ten bestämts utifrån hela analysperioden samtidigt som samtliga

moderbolag inkluderas - till skillnad från i avsnitt 17.4 - blir
linjernas lutning och skärningspunkter med ordinatan något föränd
rade jämfört med "knippenall enligt Figur 17:2. Detta saknar bety

delse för det principiella resonemanget.
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Figur 17:4 Förändring i eget kapital (---) , skattekrediter (---) samt
redovisat eget kapital ( ... ) i relation till initialt eget kapitalo
Förändring i totalt kapital i relation till initialt totalt kapital
(-.-). Tillväxten i andelen eget kapital av obeskattade reserver mar
keras med / / / och tillväxten i skattekrediter med \\\.
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Figur 17:4 illustrerar samma principiella skillnader mel

lan företagsgrupperna som framkom vid analysen i avsnitt 17.4.

Betrakta grupperna fåmansbolag och börsbolag (övriga bolag kommen

teras ej explicit; jfr Figur 17:4). För börsbolagen erfordras

högre VE/Eo än för fåmansbolagen för ökning av skattekrediterna.
Skillnaden enligt figuren är ca 2 procentenheter och torde för

det första sammanhänga med skillnader i krav på (TV/E)j. För det
andra torde ski 11 naden bero på att börsbol agen haft 1ägre (SR/E).

J
i förhållande till (VFS/E)j' bl a p g a att de i högre grad kunnat

utnyttja deklarationsmässiga avdrag/ej skattepliktiga intäkter.

Sistnämnda förhållande torde sedan utgöra det främsta skälet till

att skillnaden i ~SK/Eo,vid given skillnad i VE/Eo ' är lägre för
börsbolagen än för fåmansbolagen. Samma mönster erhålls för an

delen eget kapital av obeskattade reserver.'

Även skillnaden i ökningen av redovisat eget kapital och

i summa eget kapital är större mellan börsbolagen än mellan få

mansbolagen. Detta sammanhänger - förutom med ovanstående faktorer - med
att det i första hand var börsbolagen som genomförde nyemissioner. Samti

digt var utdelningarna större för börsbolagen och likartade mellan bolag.

Detta medför en lägre tillväxt i eget kapital vid låga värden på VE/E o för
börsbolagen jämfört med fåmansbolagen.

Vid given ~T/T och VE/E överstigande TV/E medför ovan-o o o
stående, att viss tillväxt i totalt kapital kunnat finansieras med
större andel skattekrediter för fåmansbolagen än för börsbolagen

trots fåmansbolagens högre skuldsättningSgrad. 2 Samtidigt var sprid

ningen i VE/Eo väsentligt mycket större för fåmansbolagen. Enligt
Figur 17:4 hade knappt tre fjärdedelar av respektive grupp tillräck

ligt hög VE/Eo för att skattekrediter skulle kunna skapas. Emeller

tid var värdet på ~SK/Eo för 95-percentilen bland börsbolagen (mätt
med regressionslinjen) av likartad storlek som för medianföretaget
bland fåmansbolagen. Cirka hälften av fåmansbolagen hade således

en ~SK/Eo överstigande värdet för 95-percentilen bland börsbolagen.
Betydelsen av skattekrediter som finansieringskälla för

tillväxten i totalt kapital kan således förväntas vara annorlunda
för fåmansbolagen än för börsbolagen. Detta framgår indirekt av

l 94% av börsbolagen hade en VFS/V
E

understigande 50%. Medianvärdet
var 29%0 För fåmansbolagen och ovriga moderbolag var andelarna 57%
respektive 65% och medianvärdena 47% för båda grupperna.

2 Observera diskussionen av skuldsättningsgradens betydelse för den
andel ~v tillväxten som kan finansieras med skattekreditero Jfr

!"fl ah p 1 l 1 7 : 7 _ k () 111mn p rn R h _ ("' () ~h f'_
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Figur 17:4 vid en jämförelse mellan 6SK/Eo och 6T/To vid viss

VE/Eo' Av avgörande betydelse för relationen 6SK/6T är dock
skuldsättningsgradens höjd. l Sambanden mellan ~SK/~T och VE/Eo
är därför svaga. Detta gäller även sambanden mellan 6SK/6T och

VT/To (mått analogt med RT). Detta motiverar att beskrivningen
av den andel av tillväxten som finansierats med SK görs med en

annan teknik än den som hittills utnyttjats i föreliggande avsnitt.
Vi skall därmed övergå till det andra analyssteget.

17.5.2 Skattekrediternas andel av tillväxten i totalt kapital

för företag med olika räntabilitet. Förändringar i
kapitalstrukturen

Det andra analyssteget är således - som framgick i inledningen

till avsnitt 17.5 - att utföra beskrivningen med hjälp av mått
som i övrigt utnyttjas i studien. Frågan är hur stor andel av

tillväxten i totalt kapital som kunnat finansieras med hjälp av

SK och vilka förändringar i kapitalstrukturen som ägt rum med av
seende på SK. Låt oss först belysa detta för de företagsgruppering
ar som utnyttjades i Tabell 17:1, dvs för olika RE-grUpper. 2 Detta

görs i Tabell 17:8. I tabellen har respektive grupp (fåmansbolag,

börsbolag och övriga bolag) indelats i fyra delgrupper efter stor-
l eken på RE. 3 Med II Låg II RE åsyftas de n fjä rdede l av företagen med
de lägsta RE-värdena. Med lIGanska låg ll åsyftas påföljande fjärdedel
etc. De företag som inkluderas i respektive grupp motsvarar - så

när som på någon enstaka omfördelning - de grupper som skulle bildas

utifrån VE/Eo i Figur 17:4. 4 I tabellen redovisas medianvärden för
respektive delgrupp.

- 6SK/E E o 6SK/E
l 6SK/6T = o .. -T = o. l)

6T/T o ~T/T l + (S/E o
o o

2
Observera således, att vi här utnyttjar den definition på RE som
i övrigt används i rapporten.

3 Värden för moderbolagen sammantagna redovisas ej.
4 . . .

Eftersom mycket starka posltlva samband flnns mellan RE och RT
skulle mönstret i Tabell 17:8 ej förändras nämnvärt om gruppe
ringen gjordes efter RT i stället för RE' Liksom beträffande
Tabell 17:1 redovisas ej värden för moderbolagen sammantagna.
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Tabell 17:8 Andelen av tillväxten i totalt kapital som finansie-
rats med skattekrediter respektive med eget kapital.
Förändringar i kapitalstrukturen. Redovisning för
olika RE-grupper. Medianvärden.

RE
Ganska Ganska

Låg lå~ hög !l~
a) Fåmansbolag

RE -5,4 7,2 21,6 33,3

6SK/~T -0,03 0,04 0,14 0,17

(SK/T)o 0,14 0,11 0,14 0,14

(SK/T)s 0,06 0,08 0,17 0,16

L:iE/L:iT 0,04 0,15 0,32 0,30

(S/E)o 2,72 2,56 2,51 3,78

(S/E)s 4,41 3,35 1,87 2,88

(SK/E)o 0,51 0,41 0,45 0,52

(SK/E)s 0,30 0,34 0,49 0,59

b) Börsbolag

~ 4,6 7,9 12,6 18,4

L:iSK/6T -0,07 0,05 0,08 0,13

(SK/T)o 0,10 0,12 0,12 0,12

(SK/T)s 0,03 0,07 0,10 0,13

6E/L:iT 0,07 0,21 0,31 0,40

(S/E)o 1,06 0,98 1,00 1,28

(S/E)s 1,77 1,47 1,34 1,42

(SK/E)o 0,24 0,24 0,26 0,26

(SK/E)s 0,12 0,20 0,25 0,33

c) Övriga bolag

RE -3,6 6,3 17,2 31,1

6SK/6T -0~12 0,06 0,15 0,18

(SK/T) 0,08 0,13 0,14 0,11o
(SK/T) 0,02 0,10 0,15 0,17s

6E/6T 0,02 0,16 0,35 0,28

(S/E) 1,81 1,20 1,36 3,34o
(S/E) 2,67 1,78 1,62 2,11s

(SK/E) 0,33 0,32 0,37 0,42o
(SK/E)s 0,08 0,34 0,38 0,49
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Tabell 17:8 redovisar ett mönster som är konsistent med

den tidigare analysen: Ju högre RE' desto högre ~SK/~T. ~SK/~T

var lägre för börsbolagen än för övriga företagsgrupper trots de
ras lägre skuldsättningsgrad. Samtidigt var 6E/6T högre för grup
per med högre RE och högre för börsbolagen än får övriga grupper.
Skuldsättningsgraden ökade mer vid lägre RE. Samtidigt var skill
naderna mellan RE-grupper beträffande förändringen i (SK/E)j bety
dande. Allmänt sett var (SK/E). väsentligt lägre för börsbolagen

l J
än för fåmansbolagen.

Tabell 17:8 antyder vidare, att RE - och därmed 6SK/6T -

ej varierade systematiskt mellan företag med olika initial kapital

struktur (mätt som (SK/T)o eller (SK/E)o). Utfallet beträffande RE
medförde sedan systematiska skillnader i kapitalstruktur vid perio
dens utgång. Detta mönster kan även visas med hjälp av Tabell 17:9.

Tabellen redovisar samband mellan RE och kapitalstruktur vid perio
dens början, mitt (mätt som nivåvärde) och slut.

Tabell 17:9 Samband mellan RE och kapitalstruktur vid periodens
början, mitt och slut. Korrelationskoefficienter.

Samband mellan ~ och

(SK/T) SK/T (SK/T) (SK/E) SK/E (SK/E)so s o
Moderbolag -0,06 0,29 0,51 0,00 0,36 0,62

- Fåmans -0,11 0,27 0,48 -0,09 0,35 0,62

- Börs 0,20 0,46 0,76 0,15 0,32 0,59

- Övriga -0,02 0,32 0,57 0,19 0,45 0,65

Som framgår av Tabell 17:9 är sambanden svaga eller försum

bara mellan RE och initial relation mellan SK och E eller T. Detta
gäller även om RT utnyttjas i stället för RE. Detta kan jämföras med
Bröms (1974) och Södersten (1975), vilka diskuterar skattekrediternas
betydelse för företagets kapitalkostnad. De menar, att ju större an
del av tillväxten som kan finansieras med SK desto lägre kapitalkost
nad. Detta skulle kunna vara ogynnsamt från kapitalallokeringssynpunkt,
allting annat lika. Vi skall här ej gå djupare in på denna fråga.

Låt oss endast göra två noteringar. Den första är att högre räntabi
litet medfår att högre andel av tillväxten kan finansieras med skatte-

l (SK/E)j implicerar även storleken av de olika komponenterna i eget
kapital. Om SK antas överensstämma med eget kapitals andel av obe
skattade reserver visar måttet även storleken på (EOR/E)j och där
med indirekt (ER/E)~ (beskattade reserver inkluderas då lERj).
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krediter 9 allt annat likao Det andra är att om Rr utnyttjas som indi

kation på kapitalkostnad i de fall RT överstiger RS' erhålls svagt po
sitiva samband - snarare än negativa - mellan Rr och initial SK/T för
grupperna fåmansbolag och börsbolag (r = 0,19 respektive 0,11)0 För

övriga bolag är sambandet försumbart.

17.6 Justerad och effektiv skattesats

Den tredje av de inledningsvis formulerade frågorna gäller storleken
på justerad, s , och effekti v skattesats. Med effekti v skattesats,

seff 9 förstås då redovisad skattekostnad, SR, i förhållande till

VE. Skillnaden mellan måtten är således att justerad skattesats, s,

inkluderar förändringen i SK i skattekostnaden. l

s ff . kan anta alla - även negativa - värden. s ff . över-e ,J e ,J
stiger värdet l när (SR/E)j överstiger REj och växer sedan mot oänd-

ligheten när REj närmar sig noll (förutsatt att SR j > O; detta för

utsättes gälla för alla företag och för alla år). s ff . är negative ,J
då REj är negativ. Den är då knappast meningsfull som begrepp. Lik-

artade problem uppstår fdr justerad skattesats, s. Vi skall därför

inledningsvis koncentrera analysen till företag med positiv REj .

Nämnda omständigheter medför att en analys av s ff . och s.e ,J J
är känslig för extremvärden. Detta gäller även nivåvärdenao Vi skall
därför främst utnyttja samma typ av mått som utnyttjades i avsnitt

17.502, dvs SR/VE respektive (SR + 6SK)/VE" Låt oss emellertid först
mot bakgrund av diskussionen i avsnitt 17.2 (jfr Figur 17:1 och Ta

bell 17:7) studera hur s ff ., (6SK/V E)· och s. varierar med RE'.
e ,J J J J

Vi skall utnyttja Figur 17:5 som utgångspunkt. Figuren redovisar

storleken på nämnda variabler vid olika REj " Förutsättningarna
för figuren är följande:

(a) Relationen mellan tröskelskatt och redovisad vinst före skatt,

(TS/VFS)j' antas uppgå till 0,4 alternativt 0,6. Vinstrestrik
t i onen (j fr Fi gur l 7:1) uppgå r t i 11 (VFS/ E) .. 2

J

l Man kan ha invändningar mot begreppet "effektiv" skattesats. Avsik
ten med dek1arationsmässiga avdrag är att "effektiv" skattesats
skall kunna reduceras. Konsekvensen av att utdelningsintäkter ej
blir föremål för mer än dubbelbeskattning är att "effekti VO skatte
sats sjunkero I brist på alternativa begrepp skall dock effektiv
skattesats utnyttjas.

2 I Figur 17:1 angavs vinstrestriktionen till (TV/E)j. Förutsättning-
en för figuren var att (TV/E). överensstämde med (VFS/E)j. I Tabell
17:7 illustrerades sedan konsgkvenserna för (60R/E)j av deklarations
mässiga avdrag/ej skattepliktiga intäkter (jfr kolumn e). I samband

I I f. r........ I T""1 \ _ / 't rT71'-" I T:1 \ _ _ _ _ __ _ __
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(b) Nominell skattesats är 50 procent.

(c) (SR/E) j är konstant och lika med (TS/E) j när REj :: RE(tak) ,jO

Därefter stiger (SR/E)j med anledning av den ökning i SRj som
uppstår efter maximal IF-avsättning när marginalskattesatsen

är 50 procent.

(d) R
Ej

understigande RE(tak),j "regleras" i sin helhet via för

ändring i (OR/E)j. Vid REj överstigande RE(tak),j görs maxi

mal IF-avsättning.

SKATTESATS (Ofo)

I

I ~,VFS,j
I
I
I
I

..----1---- SRj+TS j----....r--SRj> TS j----.Il!io.

J

I
I
l
I
I
I

Figur 17:5 Samband mellan REJ' effektiv skattesats och justerad
skattesats viq olika relationer mellan tröskelskatt och
vinst före skatt. Nominell skattesats = 50 procent.
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För att understryka figurens principiella karaktär har 

likhet med Figur 17:1 - ej skalvärden angetts for REj .

Låt oss forst betrakta s ff '. När RE' närmar sig nolle ~J J
kommer Seff~j att bli ett allt högre tal eftersom Seff,j definie-
ras som SR./VE,. När RE' stiger kommer s ff ' successivt att sjunka

J J J e ,J
tills RE(tak)~j nås. Därefter stiger Seff,j och närmar sig värdet
30 procent, vilket överensstämmer med lImarginalskattesatsenll för

Seff,j i detta räntabilitetsintervall. 1
Värdet på Seff,j vid viss REj sammanhänger således med re-

lationen (TS/VFS)j' Ju högre relation, desto högre Seff,j vid
viss REj .

Den andra komponenten i Sj utgörs av (6SK/VE)j. Som fram
går av Figur 17:5 ökar denna vid stigande REj från negativa värden

när REj < RE,VFS,j till positiva värden när REj överstiger denna
nivå. ökningstakten avtar successivt och komponenten når sitt

maximum vid RE(tak),j varefter den sjunker mot gränsvärdet 20
procent. Gränsvärdet motsvarar den marginella relationen mellan
LSKj och VEj i detta räntabilitetsintervall.

Justerad skattesats, Sj' består alltså av summan av ovan

stående komponenter. Om (TS/VFS)j är lika med 0,5 kommer Sj att

uppgå till 50 procent för alla REj . Om (TS/VFS)j är mindre än 0,5

kommer Sj att från ett stort negativt tal närma sig 50 procent vid

stigande REj (jfr kurva (2) i Figur 17:5). Om (TS/VFS)j är större än

0,5 utvecklas Sj från ett stort positivt tal mot gränsvärdet 50 pro

cent (jfr kurva (1) i Figur 17:5).

l Sörlp.rsten (1975) ger en likartad illustration till storleken av

s ff . vid olika R_. (j fr appendi x 8 o l) . Eftersom Södersten kon-e ,J -EJ
centrerar intresset till överavskrivningar på materiella anlägg-

ningstillgångar inkluderas ej effekterna av IF-avsättningar. Det

innebär att kurvan för s ff ' närmar sig 50 procent (nominell skatte-
e ,J

sats) när REj går mot oändligheten. I Söderstens illustration inklude-

ras även det fall då Seff,j vid låg REj är noll med anledning av

att redovisad skattekostnad är noll. Detta fall förekommer ej

bland studerade företag om vi betraktar hela analysperioden som

en period. Vidare redovisar Södersten ej storleken på s. vid
,l

01 ika R~., ..
.bJ
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Mot bakgrund av ovanstående har vi anledning förvänta skill

nader mellan företagsgrupperna vad gäller Seff,j och Sj. Den i all
mänhet lägre relationen mellan SRj och VFS j för börsbolag jämfdrt
med fåmansbolag och övriga bolag (jfr avsnitt 17.4) borde medföra

att s ff - vid given RE- i allmänhet borde vara lägre. Samtidigt
e ,J J

borde s- i allmänhet närma sig ett gränsvärde utifrån ett stort
J

negativt tal medan det omvända borde vara vanligt i övriga före-

tagsgrupper. Detta skulle medföra att Sj i allmänhet borde vara

lägre för börsbolagen än för övriga grupper.

Figur 17:6 redovisar regressionslinjer beträffande seff
för grupperna få~ansbolag och börsbolag. För att undvika extrem

värden har seff definierats som SR/VE (jfr avsnitt 17.502)0 I kon
sekvens därmed utnyttjas VE/Eo som räntabilitetsmätt. 1

,
\
\
\
i
\
\
\
\
\
\
\ / FÅMANSBOLAG

~\v OöRSBOLAG

"'-
"'-

',~.

'1'-'-'-'---'-'-'-'-'-'-'-'- -
! t
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7~ 12,7
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20,7

40

Figur 17: 6 Effekti v skattes ats för fåmansbolag (F) och börsbolag (B) o

Regressionslinjer.

l
Regressionslinjerna har konstruerats med hjälp av logaritmer för

seff och VE/Eo· Korrelationskoefficienter = -0,57 för fåmansbolag

och -0,36 för börsbolag. Gruppen övriga moderbolag utelämnas efter-
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Figuren visar att seff vid given VE/Eo i allmänhet var lägre
för börsbolagen än för fåmansbolagen. I figuren visas även kvartil

värden och medianvärden för VE~Eo. Av dessa framgår, att även om

börsbolagen således vid given VE/Eo hade lägre seff' medför sprid

ningen inom grupperna beträffande VE/Eo' att seff genomsnittligt

sett var högre för börsbolag än fär fåmansbolag. Detta framgår tydli
gare av Tabell 17:10, som även redovisar värden för övriga grupper.

Tabell 17 :10 Effektiv skattesats

Övre kvartil Median Nedre kvartil

Moderbolag 0,31 0,21 0,11

- Fåmans 0,29 0,18 0,05

- Börs 0,29 0,21 0,12

- Övriga 0,35 0,24 0,13

Beträffande s har vi således anledning förvänta lägre värden

för börsbolag samtidigt som det bland börsbolagen borde finnas en

tendens till lägre s vid lägre RE. Tabell 17:11 visar s för respek
tive företagsgrupp och för respektive delgrupp inom dessa när upp
delning sker efter RE (jfr Tabell 17:8).

Tabell 17:11 Justerad skattesats. Nivåvärde. Redovisning för olika
~-grupper. Medianvärden.

RE
Ganska Ganska

Låg låg hög Hög Samtliga

Moderbolag 0,49 0,42 0,45 0,51 0,46

- Fåmans 0,49 0,45 0,48 0,50 0,48

- Börs 0,31 0,37 0,38 0,42 0,40

- Övriga 0,46 0,48 0,49 0,51 0,48

Som framgår av Tabell 17:11 kan vissa skillnader mellan
delgrupperna observeras. Allmänt gäller att s var lägre för börs
bolagen än för övriga grupper.
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1707 TOTALKAPITALETS TILLVÄXTTAKT OCH RÄNTABILITET EFTER

HÄNSYN TILL SKATTEKREDITER

I detta avsnitt skall vi återknyta till analysen i avsnitt 16.2.

Frågan är hur beskrivningen av utvecklingen av företagens skuldsätt

ningsgrad påverkas om skattekrediter betraktas som eget kapital.
Avsnittet kommer även att bilda utgångspunkt för analysen i nästa

kapi te l .

Som framgått av analysen i avsnitten 17.3 - 17.5 finns åt

skilliga faktorer som påverkar företagens möjligheter att bilda

skattekrediter. Av avgörande betydelse är RE. Detta kan illustre
ras med det starka positiva sambandet mellan SK 1 och RE (vid given

(SK/T)o). Detta var 0,67 (moderbolag), 0,71 (fåmansbolag), 0,63

(börsbolag) och 0,72 (övriga moderbolag).

Eftersom mycket starka positiva samband kan noteras mel-

1an RE och RT för alla företagsgrupper borde de "na tur1 i ga" sam
banden mellan T I och Rr (jfr avsnitt 16.2) ej endast avse den
tillväxt i eget kapital som är förknippad med viss RT utan även
tillväxten i skattekrediter. I detta avsnitt skall därför analys

ansatsen i avsnitt 15.2 och 1602 utnyttjas genom att den tillväxt

i skattekrediter som följer av viss Rr betraktas som eget kapital
vid analysen av tillväxtgapet. Frågan är om den beskrivning av ka

pitalstrukturens utveckling för företag med olika RT som gavs
avsnitt 16.2 förändras om skuldsättningsgraden definieras som

(S-SK)/ (E+SK).

Inför analysen av denna fråga definierar vi TS(SK) som
den tillväxttakt i totalt kapital som kan genomföras utan att den

initiala skuldsättningsgraden definierad som ((S-SK)/(E+SK))o
skall förändras o Index (SK) markerar att variabeln bestäms under

förutsättning av att SK betraktas som eget kapital.

Nämnda T1 kan för en period och för ett företag tecknas
på följande sätt:'

l
Formuleringen förutsätter att ej skattepliktiga intäkter/
deklarationsmässiga avdrag ej förekommer och att således resul
tatet före skatt föranleder en SR som endast beror på storleken
på t. Skillnaden mellan seff och t beror därmed på förändringen
i obeskattade reserver. Förenklingen är Gjord för att U/(E+SK)
skall kunna bestämmas med hjälp av t i stället för en med hänsyn
till nämnda intäkter och avdrag justerad to I den empiriska
analysen beaktas de dock indirekt via bestämningen av seff. For
muleringen förutsätter vidare - liksom i avsnitt 15.2 - att ak
tuella variabler definieras utifrån ingående balans och att inga
nyemissioner genomförs.
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(l - seff)RE+SK - U/(E+SK)

(1 - seff) [RT + (RT-RS-SK)~~~~] - (l-t)[ RTO + (RTO - RS-SK)~:~~]

[1 + ~:~~][RT(l-Seff) - RTO (l-t)] - [t-seff][Rs-SK ~:~~]

där RE+SK

seff

t

Rro
RS- SK

= räntabilitet på eget kapital när SK betraktas som eget
kapital

= effektiv skattesats

nominell skattesats

tomgångsräntabilitet

genomsni tt l i g l åneränta på s kul der exk l us i ve s ka t te
kredi ter

För seff gäller att täljaren i måttet SR är större än eller

lika med noll. Detta innebär att seff kan anta alla - även negativa 

värden (jfr avsnitt 17.6). Låt oss liksom tidigare utnyttja begreppet

Iltröskel skatt", TS, för den SR som företaget ej kan undvi ka. Antag

att TS uppgår till t[RTO + (RTO-RS-SK)~:~~]' dvs motsvarar utdelning
en U/(E+SK) om t = 0,5.' Om vi sedan utnyttjar genomsnittliga vär-

den på t, RS_SK' i ni t i a , (S- SK)/ (E +SK) samt RrO kan TB(SK) i

l Om TS sätts till t[RTO + (RTO-RS-SK)i:~~] gäller att seff för

period j och företag i antar följande värden:

+r + s-sKl
_ ~RTO (RTO-RS-SK)E+SK!

RT 2 RTO så seff - S-SK seff > t när nämnaren
RT + (RT-RS-SK)E+SK (~+SK) är positiv

seff < O när nämnaren
(~+SK) är negativ

S-SK S-SK
t (l + E+SK) (RT-RT(tak) +RTO ) - RS- SK E+SK

I\r > RTO så seff = S-SK; 0< seff<t
I\r + (RT-RS-SK)E+SK

där RT(tak) = den RT som p g a ökning i obeskattade reserver ej föran

leder någon ökning i SR; RT ~ RT(tak) ~ RTO .

Jfr även avsnitt 17060
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ovanstående uttryck redovisas för olika företagsgrupper varefter
l

balanslinjer likartade dem i Figur 16:2 kan konstrueras. Detta
görs i Figur 17:7. 2 För varje företagsgrupp redovisas tre kurvor.

Streckade linjer markerar TS(SK)' Heldragna linjer markerar den
regressionslinje för T1 = f(RT) som redovisades i avsnitt 16.2 (Fi-

gur 16:2). Prickade linjer markerar det 90-procent-intervall av:'
seende T' som redovisades i avsnitt 16.2. 3

Balanslinjerna har differentierats efter storleken av möjlig

förändring i obeskattad reserv. RT(tak) uttrycker därvid den RT som
på grund av förändring i obeskattade reserver ej föranleder någon ök-

ning i SR utöver TS. RT(tak) = RT innebär sålunda att obeskattade
reserver kan förändras så mycket att SR alltid motsvarar tröskel skat
ten. RT(tak) = 10 procent innebär att RT understigande la procent ej
medför annan SR än tröskelskatten medan RT överstigande 10 procent med

för ökning av SR utöver tröskelskatten på grund av den del av RT som

överstiger la procent.

Som framgår av Figur 17:7 är - oberoende av vilken grupp som

studeras - regressionslinjens lutning mindre än balanslinjens när

RT(tak) = RT. Annorlunda uttryckt har observationsmängden för T'
versus RT ej det utseende som skulle förväntas om det allmänna mönst-
ret vore att företagen respektive grupp hade en T' sådan att initial

l Liksom i Figur 16:2 avser linjerna för TB(SK) = f(RT) i Figur 17:7

hela perioden till skillnad från ovanstående analys där T~(SK) avsåg

en period och således borde ha tecknats TB(SK)j'

2
Utnyttjade värden i Figur 17.7. Beträffande initial (S-SK)(E+SK) (median-
värden): 1,12 för moderbolag, 1,61 för fåmansbolag, 0,65 för börsbolag
samt 1,05 för övriga moderbolag. Beträffande RS-SK: 6,7 för moderbolag,
7,0 för fåmansbolag, 6,3 för börsbolag respektive 6,5 för övriga moder
bolag. Beträffande RTO: 5,1 för moderbolag, 4,5 för fåmansbolag, 6,1 för
börsbolag samt 5,1 för övriga moderbolag. Observera alltså att om ana
lysen knyts till oförändrad relation (S-SK))E+SK) så blir de numeriska vär
dena på RTO något högre än om analysen knyts till oförändrad S/E (jfr
avsnitt 16.2). De genomsnittliga relationer U/(E+SK) som betingat be
räkningen av RTO är 1,3, 0,4, 2,8 och 1,4 för respektive företagsgrupp.
Dessa relationer är sålunda något lägre än de värden på U/E som utnytt
jades i avsnitt 16.2.

3 90 procent av företagen har således en kombination av T' och RT som
ligger inom det "band" som begränsas av de prickade linjerna.
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Figur 17:7 Tillväxtgapet när skattekrediter betraktas som eget kapital.
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!
(S-SK) / (E+SK) ej förändrades.' Företag med låg RT torde så l unda i a 11-

l Liksom i avsnitt 16.2 knyts framställningen till "genomsnittliga balans
linjer". Detta innebär självfallet en förenkling i jämförelse med det
fall att en balanslinje för varje företag skulle konstrueras och jämfö
ras mpd företagets Tf. Förenklingen blir allvarligare ju större avvi
kelsen mellan balanslinjen för det enskilda företaget och figurens ge
nomsnittliga balanslinje är. Denna avvikelse har två dimensioner, näm
ligen skillnaden i skärningspunkt med RT-axeln och skillnad i lutning.
Beträffande skillnader i skRrningspunkt med RT-axeln kan känsligheten
i balanslinjen enligt FigJr 17:7 illustreras med det fall då företaget
ej har någon bokförd skatt och ej heller lämnar någon utdelning. Genom
att sätta SR och utdelning till noll kan således den balans linje som
skär RT-axeln närmast origo konstrueras. För gruppen moderbolag kom
mer därvid - vid i övrigt oförändrade förutsättningar avseende
(S-SK)! (E+SK) och RS-SK - balanslinjen att skära RT-axeln vid 3,5 att
jämföra med 5,1 enligt Figur 17 :7. För fåmansbolagen skulle balans
linjen skära RT-axeln vid 4,3, dvs vid ett obetydligt lägre värde än
enligt F~gur 17:1 (4,5). Största skillnaden erhålls för gruppen börs
bolag, vilket hänger samman med utdelningsbeteendet. Balanslinjen vid

SR och utdelning = ° skulle för denna grupp skära RT-axeln vid 2,5 att
jämföra med 6,1 enligt figur 17:7. Detta är dock ej en relevant förut
sättning för börsbolagen. För gruppen övriga moderbolag skär balans
linjen RT--axeln vid 3,3 om SR och utdelning antas vara = O. Detta kan
jämföras med 5,1 enligt Figur 17:7g Ej heller för denna företagsgrupp
är emellertid ett dylikt antagande realistiskt. (Jfr avsnitt 16.5.)

Beträffande betydelsen av värden på (S-SK)/(E+SK) för balanslinjens lut
ning framgår den indirekt av Figur 17:7, där de olika deldiagrammen av
ser olika värden på initial (S-SK)/(E+SK). Balanslinjens lutning be
stäms sålunda som [l + (S-SK)/(E+SK)] vid RT = RT(tak). När RT>RT(tak)
erhålls lutningen genom att multiplicera nämnda faktor med (l-t). All
mänt gäller därför att högre värde på (S-SK)/(E+SK) medför större lut
ning på balanslinjen. Eftersom svaga eller försumbara samband kan no
teras mellan RT och initial (S-SK)/(E+SK) föreligger lngen
empirisk sa~variation mellan balanslinjens lutning ocq RT'

Balanslinjen kan även jämföras med regressionslinjen för (E+SK), = f(~):

Regressionslinje Balanslinje när RT(tak)=RT
Moderbolag (E+SK)' - 8,5+1,87 RT (r 0,80) TB(SK) -10,8+2,12 Rr

Fåmans (E+SK)' -11,1+2,25 RT (r 0,84) TB(SK) -11,7+2,61 RT
- Börs (E+SK), 7,6+1,68 RT (r 0,76) TB(SK) -10,0+1,65 RT
- Övriga (E+SK)' 6,1+1,54 RT (r 0,78) TB(SK) -10,5+2,05 RT
Som framgår av sammanställningen är lutningen på regressionslinjen mindre
än lutningen på balanslinjen för grupperna fåmansbolag och övriga moder
bolag (men likartad för börsbolag). Detta torde för det första hänga
samman med att möjligheterna att skapa skattekrediter utgjort en restrik
tion för vissa företag med hög Rrp (RT (tak.) < RT) i dessa företagsgrupper
(men mindre ofta för börsföretagen, jfr ~vsnitt 17.2). Därutöver har rela
tionen (S-SK)/(E+SK) varit mer snedfördelad ("åt högern) i dessa grupper
än för börsföretagen. Båda faktorerna verkar mot att lutningen för
RT(tak) = RT överskattar regressionslinjens lutning. För börsbolagen
och övriga moderbolag kan dessutom skillnader i ordinatan i origo note
ras. Detta torde sammanhänga med nyemissions- och utdelningsbeteendet
(jfr avsnitten 16.5 och 16.6). Regressionslinjerna skär för dessa grup
per RT-axeln vid 4,5 respektive ~,O vilket kan jämföras med balanslin-
jens skärningspunkter 6,1 respektive 5,1.
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mänhet ha haft en högre TI än vad som skulle följa av oförändrad initial
re1ati on (S-SK) / (E+SK). Ande l en företag med en TI i överenss tämme l se

med kravet på oförändrad eller minskad relation ((S-SK)/(E+SK))j torde

sedan öka med ökad RT. l Tabell 17:12 redovisar aktuella mått. Som
en jämförelse inkluderas även värdena enligt Tabell 16:2.

Tabell 17:12 Förändringar i skuldsättningsgraden.
Tabell 16:2. 2

Jämförelser med

Samband (-korrelationskoeffi- Andel (%) företag med
cienter t TIlellan ET och. Ökad Ökad
~(S/E)(%) ~((S-SK)/(E+SK))(%) (S/E) . ( (S-SK) / (E+SK) ) .

J J

Moderbolag -0,44 -0,53 67 67

- Fåmans -0,43 -0,53 60 58

- Börs -0,39 -0,43 74 82

- Övriga -0,49 -0,58 72 69

l Som framgår av Figur 17:7 är lutningen av balanslinjen för

RT(tak) = RT något större än balanslinjen enligt Figur 16:2 sam

tidigt som skärningen med RT-axeln är likartad. Samtidigt är dock

lutningen mindre än balanslinjen enligt Figur 16:2 vid R
T

större

än det värde då ytterligare ökning i obeskattad reserv ej kan göras.

Sammantaget borde detta medföra att andelen företag med ökad rela

tion ((S-SK)/(E+SK)). ej borde vara nämnvärt annorlunda än andelen
J

företag med ökad (S/E).. Samtidigt borde den relativa förändringen
J

av skuldsättningsgraden när SK betraktas som eget kapital vara mindre

vid högre RT"

Balanslinjerna enligt Figur 16:2 och enligt Figur 17:7 kan jämföras p~,

följande sätt (när RT(tak) = RT enligt Fi gur l 7 :7) :

T' = f(RT) TB(SK) = f(RT)B

RTO lutning RTO lutning

Moderbolag 5,0 1,51 5,1 2,12
- Fåmans 4,8 2,03 4,5 2,61

- Börs 5,4 1,24 6,1 1,65

- Övr"iga 5,0 1,44 5,1 2,05

2 För definitioner av relativ förändring, se fotnot till Tabell 16:2.
Andelen företag med ökad (SK/T)· var 40, 46, 26 respektive 42 procent.

J
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Av Tabell 17:12 framgår att det negativa sambandet mellan

relativ förändring i skuldsättningsgraden och RT förstärks om SK
betraktas som eget kapital. Av tabellen framgår även, att andelen

företag med ökad relation ((S-SK)/(E+SK))j är av likartad storlek
som andelen företag med ökad (S/E)j. Andelen är något lägre för
grupperna fåmansbolag och övriga moderbolag medan den är 8 procent
enheter högre för börsbolagen. Denna förskjutning torde hänga sam
man med de skilda förutsättningar för bildandet av skattekrediter

som diskuterades i avsnitten 17.3, 17.4 och 17.5.
Allmänt gäller således, att bilden av konsekvenserna av

genomförd TI för företagets skuldsättningsgrad ej förändras nämn
värt om man betraktar SK som eget kapital. För börsföretagen gäller
t o m att genomförd TI varit sådan, att skuldsättningsgraden ökat
för fler företag om SK betraktas som eget kapital än om de betraktas
som skulder. Allmänt gäller vidare, att analysen i avsnitt 17.7 ej
förändrar slutsatsen av analysen i avsnitt l6.2~ nämligen att före
tag med låg RT i högre grad än företag med hög RT haft en tillväxt
överstigande den Tl som är förenlig med kravet på oförändrad initial
skuldsättningsgrad. Detta betyder att skulder andra än SK svarat
för en högre andel av T I i företag med låg RT än i företag med hög
RT. Detta skall analyseras utförligare i nästa kapitel.

17.8 SAMMANFATTNING
Kapitel 17 sammanfattas nedan i ett antal punkter, varvid tyngdpunk

ten läggs vid jämförelse mellan börsbolag och fåmansbolag.

l. Företagens utnyttjande av skattekrediter är beroende aven
mångfald faktorer, t ex: tillgången till av- och nedskrivningsobjekt,

vilken sammanhänger med tillgångsstrukturen och realtillgångarnas
tillväxttakt; initialt outnyttjade av- och neäskrivnin~smöjligheter~

för skattemässiga bokslutsdispositioner tillgängligt resultatutrym
me, som bl a påverkas av planerad utdelning och därav betingad tröskel
vinst; skuldsättningsgrad och därmed sammanhängande räntekostnader;
förekomst av ej skattepliktiga intäkter, ej avdragsgilla kostnader och

deklarationsmässiga avdrag, som ej belastar redovisad nettovinst.
Börsbolag och fåmansbolag har olika karakteristika i fråga om utdel
ningspolitik, skuldsättningsgrad m m. Till följd härav blir en ana

lys av utnyttjandet av skattekrediter och deras betydelse för finan
sieringen av tilJväxt i totalt kapital komplicerad.
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2. ökningar av obeskattade reserver och skattekrediter har under

studerad period i majoriteten av företag ej begränsats av tillgäng

ligt av- och nedskrivningsunderlag. Resultatutrymmet synes i stället

ha varit begr~nsningsfaktorn.

3. Inget stöd erhålles för hypotesen att företagen skulle ha

ökat sin lagerhållning i syfte att öka möjligheten att skapa skatte

krediter. I fåmansbolagen utgör samtidigt lagret en större andel av

total kapitalet än i börsbolagen.

4. Riktigheten i vår föreställning att företagen söker undvika

att redovisa lägre nettovinst än föy'eslagen utdelning (jämte obliga

toriska fondavsättningar) har ej kunnat prövas fullständigt. Frågan

har partiellt belysts beträffande "förlustföretag". Andelen böy'sfö

retag med negativ räntabilitet på eget kapital var genomsnittligt 10

procent och andelen fåmansbolag 22 procent. Motsvarande siffror be

träffande företag, som redovisat förlust, var för börsbolagen l pro

cent och för fåmansbolagen 6 procent.

5. Sambandet mellan tillväxt i skattekrediter och räntabilitet

på eget kapital har studerats med flera olika ansatser. Samtliga

analyser visar ett starkt positivt samband. Med skattekrediter fi

nansierad andel av total kapitaltillväxten blir större ju högre ränta

biliteten är. För lågräntabilitetsföretag har skattekrediternas andel

av totalkapitalet~ liksom relationen mellan skattekrediter och eget

kapi ta l, mi nskat medan motsatsen gäll er för företag med hög räntabi l i-

tet. Svaga eller försumbara samband föreligger ~ellan räntabilitet och
initial relation mellan skattekrediter och totalt kapital.

6. Med skattekrediter finansierad andel av totalkapitaltillväx-

ten har varit högre för fåmansbolag än för börsbolag, trots lägre

skuldsättningsgrad för den senare gruppen. Relationen mellan skatte

krediters och eget kapitals förändringar har varit högre i fåmansbolag

än börsbolag. Detta sammanhänger med skillnader mellan grupperna i

fråga om krav på tröskelvinst och relativ betydelse av deklarations

mässiga avdrag/ej skattepliktiga intäkter.

7. Deklarationsmässiga avdrag/ej skattepliktiga intäkter ~r ock-

så enligt vår tolkning de faktorer som förklarar varför justerad

skattesats (beräknad på basis av redovisad skatt + förändring av
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.skattekredit) är lägre för börsbolag än fåmansbolag. Effektiv skat
tesats (redovisad skatt i procent av vinst före skatt) är dock ge
nomsnittligt sett av likartad storlek.

8. Om skattekrediter behandlas som eget kapital och föränd-
ringar i skuldsättningsgrad mätes i konsekvens härmed, förändras ej
på något väsentligt sätt tidigare slutsatser om samband mellan till
växt, räntabilitet och förändringar av skuldsättningsgrad.
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TILLVÄXTENS FINANSIERING MED
SKULDER ANDRA ÄN SKATTEKREDITER

I föreliggande kapitel skall tillväxtens finansiering via skulder
andra än skattekrediter studeras. Huvudfrågan är hur skuldstruktu
ren utvecklats för företag med olika Rr och om tillväxtgapet (skill
naden mellan T' och TS) hänger samman med utvecklingen av någon viss
skuldtyp. Sammanhänger den större förändringen i (S/E)j vid lägre
RT med högr'e tillväxt i icke-automatiska skulder, lA? Har handels
kredi ter, HK, i högre grad utnyttj ats vi d låg RT e11 er l åg E' (a1
ternativt (E+SK) l)? Har relationen mellan löneutveckling och RT
varit sådan att skillnaderna i utvecklingen av (S/E)j för företag
med olika RT till en del har samband med löneberoende kortfristiga
skulder, LB ?

Som framgår av formulerade huvudfrågor skall analysen ske för
skuldtyperna icke-automatiska skulder och automatiska skulder exklu
sive skattekrediter (A-SK). Den senare skuldtypen underindelas i
handelskrediter, löneberoende (kortfristiga) skulder och andra auto
matiska skulder. Skulderna klassificeras därmed efter graden av på
verkbarhet. Analysen görs mot bakgrund av beskrivningen av tillväxt
gapet i Kapitel 16 och 17 och med samma ansats. Primärt utnyttjas
tillväxtgapsmodellen i Kapitel 17, där eget kapital inkluderar skatte
krediter (E+SK). Parentetiskt noteras konsekvenserna av att utnyttja
modellen i Kapitel 16 med ursprungligt mått på eget kapital, E .

Resultaten av gapanalysen enligt de två modellerna var ju - som kon
staterades i avsnitt 17.7 - i väsentliga drag likartade.

l
Eftersom

l Korrelationskoefficienterna mellan El och (E+SK), var 0,98 (moder
bolag), 0,98 (fåmansbolag, 0,95 (börsbolag) och 0,98 (övriga moder
bolag) .
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vi i detta kapitel studerar andra skulder än skattekrediter, (S-SK),
syns det ändamålsenligt att här i första hand mäta skuldsättningsgrad
som (S-SK)/(E+SK).

En förutsättning för den valda ansatsens tillämpbarhet är
konstaterat samband mellan RT och tillväxtgapets komponenter och
därmed sammanhängande rårändri ng av sku1 dsättni ngsgraden .. l

Analysen inleds med en beskrivning av hur tillväxten i (S-SK)
varit jämfört med tillväxten i (E+SK) för företag med olika Rr. Detta
görs i avsnitt 18.2. I det följande avsnittet (18.3) studeras skuld
strukturens utveckling. Därefter analyseras icke-automatiska skulder
(avsnitt 18.4), handelskrediter (avsnitt 18.5) och kortfristiga 1öne
beroende skulder (avsnitt 18.6). I avsnitt 18.6 uppmärksammas även
utvecklingen beträffande lönekostnader och antalet anställda. Ka
pitlet avslutas med en sammanfattning (avsnitt 18.7) ..

18.2 SKILLNADER MELLAN TILLVÄXT I SKULDER EXKLUSIVE SKATTEKREDITER
OCH TILLVÄXT I EGET KAPITAL OCH SKATTEKREDITER

Den allmänna bild som gavs i Kapitel 16 rörande samband mellan Tl och
Rr kan sammanfattas på följande sätt: Ju lägre Rr desto större skill
nad mellan genomförd Tl och TS' dvs den tillväxttakt som är förenlig
med krav på oförändrad initial S/E, och desto större var åtföljande
relativa förändring av skuldsättningsgraden. I Kapitel 17 konstate
rades att sambanden ej påverkades nämnvärt om skattekrediter betraktas
som eget kapital. Detta innebär således att den andel av T' som fi
nansierats med skulder (andra än skattekrediter) i allmänhet varit
större vid lägre Rr. För de olika företagsgrupperna kan detta för
hållande beskrivas med hjälp av Figur 18:1 som redovisar regressions
linjer för ~(S-SK)/~T som funktion av RTo

2

l Jämför diskussionen av den andra överordnade frågan i avsnitt
15.2 samt avsnitt 15.3.

2 I den fortsatta analysen exkluderas ofta företag med Tf < 1,0 pro-
cent när andelar av Tf studeras. Detta görs för att undvika extrem
värden. Figur 18:1 avser dock samtliga företag. Om regressionslin
jer i stället konstruerats för företag med T' > 1,0 procent skulle
följande linjer ha erhållits: (~(S-SK)/~T = ) 117-5,64 R

T
(moderbo

lag), 119-5,69 R (fåmansbolag), 106-5,60 RT (börsbolag) och 124-5,78
RT (övriga moderBolag). Korresponderande korrelationskoefficienter
är 0,55, 0,45, 0,57 respektive 0,70. Lutningen av dessa linjer 
s~rskilt vad gäller fåmansbolagen och övriga moderbolag - är således
något mindre än den enligt Figur 18:10 Observera även tolkningen av
(forts nästa s)
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1. Övriga bolag

2. F6monsbolog

3. Moderbolag

4. Börsbolag

i

10

ålS -SK)/ AT :: 121- 62ORT {r .-0,71)

å(S"'SK)/~T :Il 123-6,19RT (rll..(),41l

A{S-SK}/ liT =121 -6P7RT( r::-0,51)

å(S-S K)/ åT :: 107 - 571RT (r .. -0459)

Figur 18:10 Samband mellan R
T

och förändring i skulder exklusive
skattekrediter i procent av förändring i totalt kapital

Det negativa sambandet enligt Figur 18:1 mellan andel skuld

finansierad kapitaltillväxt och RT innebär att skuldsättningsgraden ökat
mindre vid högre R-. Detta framgår också aven analys av sambanden
mellan (S-SK)I ~ (E+SK)I och RT. I Figur 18:2 redovisas regressions

linjerna för T' och (E+SK) I som funktion av RTo 1 Dessutom redovisas
regressionslinjen (S-SK)' = f(RT) vilken för alla grupper ligger ovan
för T I = f(Rr) och med mindre lutning än denna. Detta är konsistent
med att regressionslinjen för (E+SK)I = f(Rr) ligger under TI = f(RT)

och med större lutning än denna. För den fortsatta analysen är emel
lertid ett viktigt observandum att korrelationskoefficienterna för
sambandet mellan (S-SK) l och RT är låga. För börsbolagen och övriga
moderbolag är de så låga att det i själva verket knappast är "till

låtet li att illustrera sambandet med en regressionslinje. Det är up
penbart att mönstret beträffande (S-SK) I varierat väsentligt.

2 (forts från föregående s)
figuren. Exempelvis kan ett företag med initital (SiE = l finansi
era hälften av sin tillväxt med skulder andra än skattekrediter (dvs
6(s-sK)/6T = 50 procent) utan att skuldsättningsgraden förändras med
anledning av dessa skulder. Figurens kvot värden överstigande 100
procent implicerar således negativ 6E.

l Regressionslinjen för (E+SK), = f(R
T

) har likartat utseende som ba-
lanslinjen för respektive företagsgrupp. Jämför Figur 17:7 och
fotnot s 433.
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Figur 18:20 Regressionslinjer för T~ respektive (E+SK)~ som funktion
av RT (heldragna linjer). Regressionslinje (S-SK)l =
= f( RT) (prickad linj e) o
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Figur 18:2 visar således en tendens till att skillnaderna
mellan (S-SK) I och (E+SK)I var mindre vid större Rr om regressions
linjer utnyttjas som beskrivningsteknik. Figur 18:3 redovisar expli
cit hur denna skillnad förändras när RT förändras om skillnaden be
räknas för respektive företag.' Av figuren framgår - om observatio
nerna för alla företag antas ligga på respektive regressionslinje 

vid vilka RT-värden som tillväxt i finansiell balans uppnås. Skär
ningspunkten mellan regressionslinjen och RT-axeln indikerar således
en (S-SK)' motsvarande (E+SK)'. Vid lägre Rr-värden är (S-SK)' stör
re än (E+SK)' (stigande relation ((S-SK)/(E+SK))j)och vid högre RT
värden gäller det omvända. Skillnaderna mellan företagsgrupperna
vad gäller regressionslinjens skärningspunkt med RT-axeln är konsis
tenta med skillnaderna vad gäller andelen företag med stigande rela
tion ((S-SK)/(E+SK))j enligt Tabell 17:12.

Figur 18:3 avser således skillnader i förändringstakt för
olika finansieringskällor för företag med olika RT. Dylika mått kan
utnyttjas för att studera förändringar i kapitalstrukturen. 2 Detta
skall vi återkomma till vid analysen av respektive skuldkomponent.

l Regressionslinjerna enligt Figur 18:3 skulle ha kunnat bestämmas
direkt från Figur 18:2 genom att subtrahera (E+SK), = f(R

T
) från

(S-SK)' = f(R
T

). Det informationstillskott som erhålls genom att
ber~kna regr~s~ionslinjen ~S-SK)' - ~E+SK)' .. = ~(RT) utgörs ~v korre
latlonskoefflclenterna. Vld regresslonsberaknlngen borde hansyn tas
till initial (S-SK)/(E+SK). Detta visar sig dock sakna betydelse
vilket kan visas genom att den multipla korrelationskoefficient som
erhålls om initial (S-SK)/(E+SK) införs i regressionsekvationen ej
förändras.
Observera även tolkningen av korrelationskoefficienterna. I ut
gångsläget finns mycket starka positiva samband mellan (E+SK), och
R

T
, dvs mycket starka negativa samband mellan -(E+SK)' och R

T
.

Introduktionen av (S-SK)' i korrelationsanalysen via uttrycket
(S-SK)' - (E+SK)' medför att detta mycket starka negativa samband
ej reduceras till ett försumbart samband utan till ett samband som
är starkare än (S-SK)' versus R. Genom att studera skillnaden
mellan (S-SK)' och (E+SK), kan ~ärför analysen göras utifrån star
kare samband varför det blir mer relevant att beskriva materialet
med hjälp av regressionslinjer. Genom att jämföra dessa linjer med
linjerna för -(E+SK)' f(R

T
) erhålls en uppfattning om hur (S-SK)'

systematiskt varierat i en Jämförelse mellan företag med olika R
T

.

2 Jämrör Tabell 16:2.
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[5- SK}'-(E "'SK r
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(S-SK)'- (E-SK)'.

, SöRSBOLAG 16,2 - \22 Rr (r .-0,40)

2 ÖVRIGA BOLAG 15,0-1,29RT (r::-O,59l

3 MODERBOlAG 14,6 -1,27Rr ( r: - 0,5 23
4 FÄMANSBOLAG 129-120RT (r-a-049)

10 ~'"

Figur 18:3. Samband mellan R
T

och skillnader i tillväxttakt i (S-SK)
och i (E+SK)

18.3 SKULDSTRUKTURENS UTVECKLING OCH DEN RELATIVA BETYDELSEN AV
RESPEKTIVE SKULDTYP

Låt oss som en ingress till analysen av respektive skuldtyp göra
några observationer om skuldstrukturens utveckling. Om den större
relativa ökningen av skuldsättningsgraden vid lägre RT ; huvudsak beting

as av tillväxt i lA (låg RT "kompenseras" av lA för att viss T' skall
kunna genomföras) bör starka negativa samband mellan förändringen i

(IA/S)j och RT kunna noteras. Tabell 18:2 redovisar samvariationen
mellan skuldandelar och RT. Redovisningen görs för skuldtyperna lA,

automatiska skulder exklusive skattekrediter (AS-SK) och skattekredi
ter. Förändringen i respektive andel mäts som skillnaden mellan an-
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delen vid periodens utgång och andelen vid periodens ingång. Dess
förinnan redovisas i Tabell 18:1 genomsnittliga värden för respektive
skuldandel vid periodens ingång respektive genomsnittliga förändrings
värden.

Tabell 18:1. Skuldstruktur vid ingången av perioden samt förändring
en i skuldstruktur under perioden. Andelar i procent.
Förändring i procentenheter. Medelvärden för respekti
ve företagsgrupp.

l
((AS-SK) /S )s~ (SK/S)s-(lA/S) -,

s I
(lA/S) (lA/S)o I ( (AS-SK) /S) ( (AS-SK) /S) l (SK/S) ( SK/S)o o 0/ o o

l
Moderbolag 23,6 7,6 I 55,7 -4,7 l 20,7 "-2,9

I I
- Fåmans 23,9 5,9 l 57,9 -5,2 I 18,2 -0,8

l
48,0

I
24,3- Börs 27,7 12,3 I -5,2 I -7,1

- Övriga 20,9 6,8
,

57,3 -3,8 I 21,8 -3,0
•

Tabell 18:2. Samband ~ellan RroO?h förä~dringar i skuldstruktur.
Korrelatlonskoef lClenter.

R
T

versus

(lA/S) - (lA/S) ((AS-SK)/S) - ((AS-SK)/S) (SK/S) - (SK/S)s o s o s o
I

Moderbqla&S -0,15 -0,26 I 0,59
I

- Färnans -0,09 -0,30 I 0,58

- Börs -0,38 0,18 I 0,42
l

- Övriga -0,13 -0,34 I 0,67

(IA/S)j steg således genomsnittligt sett för alla grupper och
mest för börsbolagen. Eftersom ((AS-SK)/S)j sjönk likartat för alla
grupper motsvaras skillnaderna mellan grupperna främst av skillnader
utvecklingen av (SK/S)j. Dessa skillnader kan även förväntas mot bak-
grund av analysen i Kapitel 17. 2 Mot denna bakgrund och med hänsyn

l Om.E' eller. (E+SK), u~nyttjas ~ :tället för RT erhålls betydelse~ösa
sklllnader l korrelatlonskoefflClenternas storlek. Sambandens rlkt
ning förändras ej i något fall.

2 Beskriven utveckling av skuldstrukturen är konsistent med observa-
tioner vid profilanalysen. Jämför avsnitt 13.4.1.
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till tillväxtgapets utseende för respektive grupp - och därmed att
förändringen i (SK/S). rimligen borde vara större för företag med

J
högre RT - skulle man kunna förvänta att förändringen i (IA/S)j ut-
gjort "restpostenll!j dvs varit högre vid lägre förändring i (SK/S)j

(lägre RT). Som framgår av Tabell 18:2 ges denna tanke dock ej nämn
värt stöd. Det är endast för börsbolagen som ett ganska starkt nega

tivt samband kan noteras mellan förändringen i (IA/S)j och RT. För
övriga delgrupper är sambandet mellan RT och förändrin~en i ((AS+SK)/S)j

ganska starkt negativt - för börsbolagen är sambandet svagt positivtv

Något entydigt mönster av att viss skuldtyps andel av totala skulder
skulle förändras på ett regelbundet sätt vid olika RT ges således ej

bortsett från att (SK/S). ökar (eller minskar mindre) med stigande

RT.' Detta markeras ytt~rligare om man jämför företag med samma RT,
Svaga negativa samband kan då observeras mellan förändring i

((AS-SK)/S)j och (E+SK)I för fåmansbolagen och övriga moderbolag och
mellan förändringen i (IA/S)j och (E+SK)I för börsbolagen. I övrigt

erhålls försumbara samband bortsett från de positiva sambanden mellan
förändringen i (SK/S)j och (E+SK),.2

Inför analysen av respektive skuldtyp finns det även skäl
att något beröra vilken betydelse olika finaniseringsformer haft för
respektive företagsgrupp.3 Vissa väsentliga skillnader mellan före

tagsgrupperna kan nämligen observeras vilket framgår av Tabell l8:3.

Av tabellen framgår vissa skillnader mellan företagsgrupperna
i den relativa andelen av T' avseende respektive finansieringsformo

För det första är 6E/6T väsentligt högre för börsbolagen än för övri
ga delgrupper. Detta är naturligt mot bakgrund av börsbolagens lägre

skuldsättningsgrado För det andra är skillnaden mellan 6E/6T och
6SK/~T väsentligt större för börsbolag än för övriga delgrupper.

l Sambandet mellan R
T

och förändringen i (SK/S). är dock beträffande
börsbolagen endast ganska starkt. Jämför Tabgll 18:2.

2
I denna analys hålls korrelationsberäkningarna - förutom av R

T
-

även oberoende av initial skuldstruktur. Korrelationskoefficlenter
na förändras obetydligt om E' utnyttjas i stället för (E+SK)' o

3 Betydelsen av olika finansieringskällor för profilerna och samtliga
företag redovisades i Kapitel 130
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Tabell 18:3. Andelen (i procent) av tillväxten i totalt kapital
som avser viss finansieringskälla. Genomsnittliga
värden för respektive grupp.1

LlE/ ~T !:JSK/~T MA/I1T MIK/ ~T ISLB/ ~T !:AP/I1T MA/~T

Moderbo.lag 23,2 9,5 32,7 21,1 7,2 8,1 -1,8

- Fåmans 22,8 10,8 31,6 22,2 6,9 6,6 -0,9

- Börs 31,7 8,9 36,9 14,1 4,4 8,8 -4,8

- Övriga 18,2 8,4 31,5 24,3 9,3 9,4 -1,1

Detta diskuterades i föregående kapitel (jämför avsnitt 17.5). För
det tredje är I1IA/I1T högre för börsbolagen än för övriga delgrupper.
Sammantaget är I1(E+SK+IA)/I1T väsentligt större för börsbolagen. An
delen är 77,5 procent att jämföra med 65,2 procent för fåmansbolagen
och 58, l procen t får övri ga moderbo l ag. Dessa sk; 11 nader motsvaras av sk i 11
nader främst beträffande ~HK/I1T. Den andel av I1T som finansierats
med HK är väsentligt lägre för börsbolagen än för övriga grupper.

Fortsättningsvis skall vi i detta kapitel studera utveckling
en av respektive skuldtyp. Mot bakgrund av de förutsättningar för
förändringar; AP som diskuterades i avsnitt 13.4.6 skall några sam
bandsanalyser ej göras för denna skuldtyp. Det är ej sannolikt att
sådana analyser skulle tillföra information utöver den som tidigare
lämnats. Som framgår av Tabell 18:3 gäller vidare för I1AA/~T - dvs
andelen andra automatiska skulder (andra än SK, LB, HK och AP) - att
andelarna för alla företagsgrupper är små. Några sambandsanalyser
för denna skuldtyp skall därför ej heller genomföras för denna skuld
typ.

18.4 FINANSIERING MED ICKE-AUTOMATISKA SKULDER

18.4.1 Inledning

Företagens utnyttjande av icke-automatiska skulder, lA, som finansi

eringsform diskuterades ovan i avsnitt 13.4.1. Där noterades

l Beskrivningen omfattar 218 företag. För att undvika extremvärden
har nämligen 22 företag (12 fåmansbolag, 2 börsbolag och 8 övriga
moderbolag) exkluderats vilka hade en T' understigande l procent.
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bl a en negativ samvariation mellan IA/T och E/T. I föreliggande
avsnitt skall denna analys fördjupas.

Egentliga finansieringsbeslut antas i första hand avse lA.
Mot bakgrund av den inledande diskussionen (jämför Kapitel l) av fö
retagets kapitaltillväxt 9 räntabilitet och kapitalstruktur framstår
fyra frågor som särskilt angelägna att belysa:

l. Vilka samband kan noteras mellan tillväxt i lA och RIA (ge
nomsnittlig räntekostnad för lA)?

2. Vilken tillväxt i lA har företag med olika T' och Rr (alter
nativt tillväxt i E eller E+SK) haft? Hur har skuldsättnings
graden med avseende på lA därmed utvecklats för företag med
olika RT?

3. Kan stöd erhållas för hypotesen att företagets initiala skuld
sättningsgrad utgjort en restriktion för tillväxten i lA;
vilka samband kan noteras mellan tillväxt i lA och initial
skuldsättningsgrad?

4. Vilka samband föreligger mellan tillväxt lA och tillväxt
materiella anläggningstillgångar?

18.4.2 Samband mellan icke-automatiska skulders tillväxt och genom
snittliga låneränta

avsnitt 14.4.3 konstaterades att sambandet mellan IA/E och RIA
var försumbart och att RIA varierade obetydligt mellan företag o

Samma förhållande gäller för moderbolagen såsom grupp.
Man har dock anledning förvänta sig vissa ränteskillnader

mellan bl a företag med olika åldersstruktur för lån till bunden rän
ta och - vid given åldersstruktur - mellan företag med olika andelar
obligationslån med förstklassig säkerhet och lägsta marknadsränta för
långa lån.

Vårt primärmaterial tillåter ej en identifiering av lån med
bunden ränta och deras åldersstruktur. Vi vet emellertid att obli
gationslån (jämte förlagslån) med bunden ränta nästan uteslutande
finns inom gruppen börsbolag. Vi studerar därför i första hand denna
grupp.

Ju högre andel lån till bunden ränta som upptagits under stu
derad period i förhållande till tidigare, desto högre bör RIA vara.
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Ju högre lA' (vid viss initial lA/T) är, desto senare antas företagets

lån genomsnittligt sett upptagna.' För börsbolagen erhålls ett ganska

starkt negativt samband (r = -0,47) mellan lA' och 6R 1A och ett mycket

starkt negativt samband (r = -0,77) mellan RIA och ~RIA. Detta innebär
att ju större andel av lånen som upptagits under studerad period (mätt
med lA'), desto högre genomsnittlig låneränta och desto mindre föränd
ring av denna ränta. Om lA domineras av gamla lån till bunden ränta
och har låg tillväxt borde förändringen vara liten och mindre ju lägre
tillväxten är. (Även vid nolltillväxt kan emellertid äldre lån till
låg ränta ersättas av nya till högre ränta.) Det negativa sambandet
mellan lA' och 6R 1A är därför ej på något sätt självklart. Den när
mast till hands liggande tolkningen syns vara att hög lA' leder till

dominans av lån till aktuell och relativt stabil ränta. 2

För övriga företagsgrupper är aktuella samband försumbara~

18.4.3 Samband mellan tillväxt i icke-automatiska skulder och ränta
bilitet

Den andra av de inledande frågorna skall inledningsvis belysas genom
att jämföra tillväxten i lA med tillväxten i (E+SK) vid given TI

, dvs
att jämföra 6lA/~T med ~(E+SK)/~T.

Allmänt gäller självfallet vid en jämförelse mellan företag
att om andelen av T' som finansieras via (E+SK) ökar (minskar) så
måste den andel som finansieras på annat sätt minska (öka). Eftersom
utgångspunkten vid klassificeringen av skulder är att automatiska
skulder, AS, ej förändras via aktiva finansiella beslut utan följer
som en konsekvens av rörelsen medan detta däremot ej gäller lA är hy
potesen att det är 6IA/6T som förändras när ~(E+SK)/6T varierar. För
börsbolagen gäller även ett starkt negativt samband mellan 6lA/6T och
ö(E+SK)/öT (r = -0,75).3 För övriga företagsgrupper är sambandet ej

l Det bör observeras att måttet lA' ej fångar upplåning motsvarande
amorteringar på gamla lån.

2 Även om sambandet mellan lA' och ~R A är ganska starkt negativt är
skillnaderna mellan företag vad gäller ~RtA små. Detta kan illustre
ras med regressionslinjen för ~RIA = r(IA ) vilken för börsbolagen
har följande utseende: ~RlA O,) - 0,03 lA'.

3 Vid korrelationsberäkningarna har företag med T' < 1,0 procent ex
kluderats.
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lika starkt (r = -0,44 för fåmansbolag och -0,51 för övriga moderbo

lag). Detta kan jämföras med analysen av förändringen i (IA/S)j i
föregående avsnitt.

Nästa fråga är om tendensen till växande (S-SK)' vid stigande
RT som gavs i Figur 18:2 gäller för IA'o Våra analyser visar därvid

att för alla företagsgrupper kan endast försumbara samband observeras
mellan:

lA I och RT eller andra räntabilitetsmått inom grundschemats
flerperiodsversioner

~IA/T och RT eller andra räntabilitetsmått inom grundschemats

flerperiodsversioner

lA I och (E+SK)I eller El

~IA/T och ~(E+SK)/T eller ~E/T

Ovanstående brist på samband gäller även när analysen i rele
vanta fall hålls opåverkad av initial lA/T, lA/S, lA/(E+SK) eller
lA/E. Däremot erhålls beträffande de två sistnämnda punkterna svaga
negativa samband om analysen görs vid given RTo

Det är tydligt att betydelsen av RT för benägenheten till 
alternativt motiven för - tillväxt i lA respektive betydelsen av RT
för möjligheterna till tillväxt i lA varierat på sådant sätt att nå
gon entydig bild ej kan erhållas. I konsekvens härmed kan endast
svaga negativa samband noteras mellan relativ förändring i skuldsätt

ningsgraden med avseende på lA och RTo Detta framgår av Tabell 18:4.
I tabellen redovisas även andelen företag med ökad skuldsättningsgrad
med avseende på lA.

Tabell 18:4 visar att ti1lväxtgapets utseende - i meningen

större skillnad mellan TI och T8 vid lägre RT - ej på något avgöran

de sätt kan förklaras av tillväxten i lA. Beträffande börsbolagen

innebär dock den höga andelen företag med ökad (lA/(E+SK))j att till
växten i lA utgör en väsentlig förklaring till att regressionslinjen
för T' = f(Rr) genomgående ligger över balanslinjen. (Jämför Figur
16.2)
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Tabell 18:4. Förändringar i skuldsättningsgraden med avseende på lA.
Jämförelser med Tabell 17:121

Samband (korrelations- Andel (%) företag med
koefficienter)mellan RT och ökad ökad

1::.( (S-SK)/ ii ( lA/ (E+SK) ) (( S-SK) / ( lA/ (E+SK) ) .
(E+SK) ) (%) (%) (E+SK) ) . J

.J

Monerbolag -0,53 -0,18 67 65

- Fåmans -0,53 -0,18 58 59

- Börs -0,43 -0,25 82 82

- Övriga -0,58 -0,17 69 61

18.4.4 Samband mellan tillväxt icke-automatiska skulder och initial
kapitalstruktur

avsnitt 16.4 noterades att materialet beträffande börsbolagen ger
visst stöd för tanken att initial skuldsättningsgrad utgjort en re
striktion för företagens tillväxt, dvs att om företag med samma rän
tabilitetsutveckling och låneränta jämförs, så är tillväxttakten läg
re i företag med högre initial skuldsättningsgrad. Vår föreställning
om att lA är en beslutsvariabel i högre grad än andra skulder motive
rar att frågeställningen enligt avsnitt 16.4 speciellt undersöks med
avseende på lA. Tabell 18:5 redovisar aktuella korrelationskoeffi
cienter när analysen hålls opåverkad av skillnader i (E+SK) l.

Tabell 18:5 visar väsentliga skillnader mellan företagsgrup
perna. För börsbolagen kan ganska starka negativa samband noteras
mellan tillväxttakt i lA och initial kapitalstruktur medan sambanden
är försumbara för övriga företagsgrupper. Korrelationskoefficienter
na för börsbolagen indikerar således att om man jämför företag med

samma (E+SK)l så hade företag med högre initial skuldsättningsgrad

l Jämför även Tabell 16:2. För definitioner av relativ förändring,
se fotnot till Tabell 16:2. Beträffande sambandet mellan R och
relativ förändring i skuldsättningsgraden med avseende på rI blir
korrelationskoefficienterna något lägre om (E+SK) ersätts med E.
De blir då -0,15, -0,15, -0,21 respektive -0,15 (jämför Tabell 16:2).
Koefficienterna blir även likartade när Et eller (E+SK), utnyttjas
i stället för RT. Andelen företag med ökad (lA/E). var 65,59,84
respektive 62 procent. J
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Tabell 18:5. Samband mellan TA' och initial skuldsättningsgrad.
Korrelationskoefficienter vid given (E+SK), .

TA' versus
(S/E)o (lA/(E+SK))o

Moderbolag 0,02 -0,01

- Fåmans 0,08 0,06

- Börs -0,42 -0,47

- Övriga 0,08 -0,08

lägre tillväxttakt i lA.' Skillnaderna mellan företagsgrupperna blir
ytterligare mer markerad om man särskiljer företag med positiv till
växt i (E+SK). Detta kan motiveras med att den finansiella situa
tionen vid negativ (E+SK)' är lI ex traordinär" vilket kan föranleda
vitt skilda beslut rörande företagets tillväxt. För börsbolag med
positiv (E+SK)I (44 företag) är ovanstående korrelationskoefficienter
-0,62 respektive -0,56, dvs sambanden är starkt negativa. För övri
ga företagsgrupper är korrelationskoefficienterna försumbara även då
uppdelning sker efter olika (E+SK) I.

18.4.5 Samband mellan tillväxt i icke-automatiska skulder och till-
växt i materiella anläggningstillgångar

Materialet för grupperna fåmansbolag och övriga moderbolag ger såle
des ej stöd för hypotesen att företagets kapitalstruktur skulle ha
utgjort en restriktion vid beslut om tillväxt i TA eller att till

växten för någon grupp entydigt skulle kunna förknippas med räntabi
litetsutvecklingen eller utvecklingen av eget kapital och skattekre
diter. Detta motiverar frågan om tillväxten i lA i första hand skett
som konsekvens av beslut om investeringar i anläggningar som kan ut
nyttjas som säkerhet för upptagna lån - låt vara att tillväxten i

dessa tillgångar skett med hänsyn till förväntad tillväxt i (E+SK)
och att tillväxten i lA bl a betingas av uppnådd tillväxt i (E+SK).

l Denna bild förändras ej om andra mått på initial kapitalstruktur ut-
nyttjas (lA/E, TA/S, lA/T, (S-SK)/(E+SK)) eller om analysen görs vid
given RT, El eller 6(E+SK)/T i stället för (E+SK)' o Den förändras
ej heller om 6IA/T utnyttjas som mått på tillväxt i lA även om kor
relationskoefficienterna för börsbolag blir något lägre. Andelen
företag med ökad (lA/T)j var 66, 59, 82 respektive 66 procent.
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Om tillväxten i lA på detta sätt främst antas listyrd från

tillgångssidanII borde tillväxten i lA samvariera med tillväxten i ma
teriella anläggningstillgångar, MA, och aktier. Tabell 18:6 redovi

sar samband mellan tillväxt i lA och tillväxt i (MA+DF). OF (drifts

främmande tillgångar) utnyttjas därvid som approximation till aktier. l

I konsekvens med ovanstående synsätt görs beskrivningen i termer av

!J.IA/T respekti ve 6(MA+DF)/T o 2

Tabell 18: 6 o Samband mellan t:JA/T och !J.(MA+DF) /T. Korrelationskoef
ficienter.

Vid given ~(E+SK)/T Nollordnings
korrelation

Moclerbola.g 0,74 0,64

- Fåmans 0,82 0,73

- Börs 0,58 0,46

- Övriga 0,67 0,56

Tabell 18:6 redovisar mycket starka (moderbolag, fåmansbolag)

eller starka (börsbolag, övriga bolag) samband mellan !J.IA/T och

!J.(MA+DF)/T vid given !J.(E+SK)/T. Nollordningskorrelationskoefficien

terna är något lägre. Om de senare utnyttjas kan vi med hjälp av

Figur 18:4 illustrera att de starka sambanden dock ej indikerar att

liA/T och ~(MA+DF)/T står i samma förhållande till varandra oberoende

av n(MA+DF)/T. I figuren illustreras endast regressionslinjerna för

l Förutom aktier ingår spärrkontomedel i DF. Detta torde sakna prak
tisk betydelse för analysutfallet.

2
I analysen exkluderas fem företag (tre fåmansbolag och två övriga
bolag) med en lA' överstigande 100 procent. Dylika värden kan be
traktas som extrema. l det sammanhanget bör påpekas att sambanden
- eller snarare bristen på samband - enligt föregående två avsnitt
ej förändras om nämnda företag exkluderas. Beträffande Tabell 18:6
gäller vidare att korrelationskoefficienterna blir obetydligt lägre
om analysen görs vid given ~/T alternativt RT. Med ett undantag
förändras de även obetydligt om analysen görs för IJ.MA/T i stället
för ~(MA+DF)/T. Undantaget är börsbolagen för vilka korrelations
koefficienten vid given ~(E+SK)/T reduceras till 0,42. Detta kan
jämföras med att en större andel av tillväxten avsett DF i börsbo
lagen jämfört med övriga grupper. Detta konstaterades i avsnitt
16.3.
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moderbolagen och börsbolagen. Funktionsuttrycken för fåmansbolag
och övriga moderbolag ligger mycket nära det för moderbolagen. l

AIA/T

10

5

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

MODERBOLAG A IA/T'& 060t06lo°.6(MA+QF)/T

BöRSBOLAG A lA/T::: 1,20tO,4S"A(MA+DF)/T

/
/

/
/

5 10 AlMA OF) IT

Figur 18:4. Regressionsfunktioner för ~IA/T = f(~(MA+DF)/T).

Streckad linje anger det fall då variablerna är lika
stora.

Av Figur 18:5 framgår att tendensen i materialet är att ~IA

var större än ~(MA+DF) vid låga värden på ~(MA+DF)/T och mindre vid
höga. Samtidigt kan dock ej oväsentliga skillnader noteras mellan
börsbolagen och övriga grupper. Beträffande de senare grupperna kan
sambanden enligt Figur 18:4 ses mot bakgrund av utvecklingen av
(MA+DF) för företag med olika RT. Ganska starka positiva samband
finns mellan ~(MA+DF)/T och RT (r = 0,48 för fåmansbolag och 0,44
för övriga moderbolag). Samtidigt kan mycket starka positiva samband

l För fåmansbolagen gäller följande uttryck: 6IA/T = 0,6 + 0,67
~(MA+DF)/To För övriga bolag gäller: ~IA/T = 0,7 + 0,65 ~(MA+DF)/T.



454

observeras mellan «E+SK)/r och Rro l Sammantaget är detta konsistent
med Figur 18:4 som indikerar att relationen mellan ciA och ~MA+DF)

sjunker vid stigande ~(MA+DF)/T. Mot bakgrund av styrkan i sambanden
mellan Ll(MA+DF)/T och RT jämfört med fJA/T versus t<MA+DF)/T är be
skrivet mönster även konsistent med konstaterandet i föregående av
snitt~ att sambanden mellan ~lA/T (eller andra mått på tillväxt i lA)
och Rr (respektive 6(E+SK)/T etc) endast är försumbara.

För börsbolagen är bilden en annan. För dessa kan endast för-
. sumbara samband noteras mellan 6(MA+DF)/T och RT. Däremot framträder

initial skuldsättningsgrad som en betydelsefull variabel vid analysen
av tillväxten i (MA+DF) - liksom vid analysen av tillväxten i lA.
Om vi på samma sätt som i Tabell 18:4 gör en beskrivning i termer av
tillväxttakt kan starka eller ganska starka negativa samband noteras
mellan (MA+DF)I och initial skuldsättningsgrad vid given tillväxttakt
i (E+SK) och initial relation (MA+DF)/T. 2

En konsekvens av sambandet mellan öIA/T och ~(MA+DF)/r är att
samvariationen mellan (IA/T)j och (MA/T)j blivit starkare över tiden
från att vid periodens inledning ha varit svaga eller försumbara.
Detta framgår av Tabell 18:7.

Tabell 18: 1 . Samband mellan lA/T och (MA+DF)/T vid periodens inledning,
mitt (mätt som nivåvärde) och slut o Korrelationskoeffi
cienter.

(IA/T)o vs lA/T vs (lA/T) vss
( (MA+DF)/T) (MA+DF)/T ( (MA+DF)/T)so

Moderbolag 0,18 0,28 0,36

- Fåmans 0,25 0,39 0,41

- Börs 0,00 0,24 0,34

- Övriga 0,22 0,23 0,32

l Regressionsfunktionerna för 6(E+SK)/T = f(RT) har följande utseende:
Moderbolag: ö(E+SK)/T = -3,7+0,84 RT (r = 0,88)
- Fåmans : ö(E+SK)/T = -4,0+0,86 RT (r = 0,90)
- Börs 6(E+SK)/T = -4,9+1,04 RT (r = 0,83)
- Övriga 6(E+SK)/T = -3,4+0,77 RT (r = 0,90)

2
Sambandet mellan (MA+DF), och initial S/E, lA/(E+SK) respektive,
(S-SK)/(E+SK) var -0,48, -0,49 respektive -0,51 vid given (E+SK),
och initial (MA+DF)/T. Koefficienterna blir något högre om analy
sen ej hålls opåverkad av sistnämnda faktor eller om 6(MA+DF)/T
respektive 6(E+SK)/T utnyttjas som tillväxtmått. Jämför även
Tabell 16:4.
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I linje med sambandet mel-lan AIAfT och ~(MA+DF) /T och de
svaga eller försumbara sambanden mellan initial IAfT och initial
(MA+DF)/T ligger även att (IA/T)j ökat under perioden liksom att re
lationen (IA/(MA+DF))j ökat. Detta framgår av Tabell 18:8.

Tabell 18:8. Relationerna lA/T, (MA+DF)/T och IA/(MA+DF) vid pe-
riodens inledning och slut. Medelvärden.

(lA/T) (lA/T)s ( (MA+DF)/
I

(lAI((MA+DF)/ I (lA/o T) T) l (MA+DF) ) (MA+DF) )o s I o s

Moderbolag 0,16 0,22 0,41 0,41 t 0,54,0 ,39

- Fåmans 0,18 0,23 0,38 0,37 lO 47 0,62
I '

- Börs 0,15 0,25 0,45 0,48 10 ,33 0,52

- Övriga 0,15 0,20 0,42 0,41 lO 36 0,49. '

Relationen (lA/T) j ökade som synes mest för börsbolagen (jäm
för Tabell 18:1 och 18:4). Samtidigt var börsbolagen den enda grupp
för vilka ((MA+DF)/T)j genomsnittligt sett ökade. Trots detta ökade
relationen (IA/(MA+DF))j mest för börsbolagen.

18.5 FINANSIERING MED HANDELSKREDITER

18.5.1 Inledning

En omfattande studie av handelskrediternas, HK, betydelse som finan
sieringsform har genomförts av Peterssohn (1976). I föreliggande
sammanhang är följande slutsatser av Peterssohns undersökning av sär
skilt intresse:

Undersökningen stöder hypotesen att företag med tillgång till
långfristigt kapital är mindre beroende av handelskrediter
som finansieringskälla än företag med hög andel kortfristig
finansiering.

Undersökningen kunde ej påvisa att snabbt växande företag ut
nyttjar längre kredittider än företag med låg tillväxttakt.
Inte ens när tillväxten sker med hjälp aven ökad skuldsätt
ningsgrad.
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Vidare formulerar Peterssohn som tidigare nämnts (jämför av

snitt 13.4.5) hypotesen att små företag som kunder kräver längre kre

dittider än andra kunder. Med små företag åsyftas då företdg som är
väsentligt mindre än de minsta som inkluderas i föreliggande studie.'

I detta avsnitt skall ovanstående slutsatser och hypotes be
lysas vad gäller företagens långsiktiga utveckling. Företagets ak
tiva utnyttjande av HK som finansieringskälla - dvs förändringar i
krediternas storlek utöver vad som följer av rörelsens omfattning,
ordinarie kredittider etc - torde annars främst ha betydelse på kort

sikt. Härvid torde företagets likviditet - snarare än räntabilitet 
vara av betydelse (jämför Peterssohn, bl a s 252).

Följande frågor skall således belysas:

l. Har betydelsen av HK som finansieringskälla varit olika för
företag med olika möjligheter till lång~ristig finansiering?

2. Har mindre företag utnyttjat längre kredittider än större fö
retag?

3. Har företag med lägre räntabilitet haft högre tillväxt i HK?

Hur har skuldsättningsgraden med avseende på HK utvecklats
för företag med olika Rr ?

Ovanstående frågor är allmänt formulerade men preciseras ne

dan. Eftersom starka samband kan noteras mellan tillväxttakt i och
räntabilitet på totalt kapital kan den tredje frågan tolkas som en
alternativ formulering till Peterssohns andra slutsats enligt ovan.

De två första frågorna skall belysas i nästföljande avsnitt. Den
tredje diskuteras i avsnitt 18.5.3.

18.5.2 Handelskrediternas betydelse för olika företagsgrupper

Enligt profilanalysen avseende automatiska skulder varierade främst

HK/T och SK/T mellan profiler (jämför Tabell 13:5 och avsnitt 13.4.5).
Av Tabell 18:3 framgick att handelskrediternas betydelse - enligt
måttet 6HK/6T - varierade väsentligt mellan de olika moderbolags

grupperna. Skillnaderna kan även visas med relationen HK/T~ vilken

för respektive grupp uppgick till i genomsnitt 0,23 (fåmansbolag),

l Hypotesen ges stöd i Peterssohns studie även om materialet ej med-
ger statistisk signifikansprövning.
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0,10 (börsbolag) och 0,18 (övriga bolag). Skillnaden i HK/T kan för
väntas hänga samman med två omständigheter. Den första avser skill
nader i storleken av kreditinköp av varor och tjänster relaterade
till totalt kapital ~ Som en synnerligen grov skattning av dessa
skillnader utnyttjar vi skillnader i relationen AK/T, dvs "resterande
kostnader ll

- til1verknings-, försäljnings- och administrationskostna
der exklusive lönekostnader och avskrivningar - relaterade till totalt
kapital.' Denna relation uppgick för respektive grupp (medianvärden)
till 0,71,0,44 och 0,63. 2 Dessa skillnader i relationen AK/T antas
vid viss kredittid föranleda likartade skillnader i relationen HK/T.

Den andra omständigheten är eventuella skillnader i genom
snittlig kredittid. Genomsnittlig kredittid är dock vansklig att
mäta. Den operationalisering som synes mest rimlig utifrån befintliga
data är (12 · HK)/AK. Kredittiden mätt på detta sätt uppgick för
analysperioden i genomsnitt (medianvärden) till 3,1,2,2 och 2,8 må
nader för respektive grupp. Börsbolagen utnyttjade således i genom
snitt drygt en halv månad kortare kredittid än övriga grupper som har
sämre tillgång till långfristig finansiering o Detta är i överensstäm-
melse med det första av Peterssohns ovan refererade undersökningsresultat}

Det finns dock anledning erinra om, att den mätmetodik som vi här använt,
har låg validitet i jämförelse med Peterssohnso

l Självfallet kan här gjord koppling mellan handelskrediter och "re
sterande kostnader'~ i frågasättas. Exempelvis kan krediter vid
maskininköp stundtals medföra kredittagning vilken klassificeras
som handelskredito Dessutom förknippas krediter med utgifter medan
"resterande kostnader" bestäms efter periodisering av utgiften.

2 på liknande sätt kan skillnader i kapitalets omsättningshastighet
noteras, dvs omsättning/totalt kapital, O/T. Denna uppgick till
(medianvärden) 1,41, 0,93 och 1,27 för respektive grupp o

3 Värdena på genomsnittlig kredittid kan jämföras med Pete~ssohn (1977)
som uppskattar tiderna på hemmamarknaden till mellan två a tre veckor.
(för livsmedelsföretag) och två a tre månader (för stålgrossister)o
I Peterssohn (1975) uppskattas importkrediterna till drygt två måna
der under åren 1971 och 1972. Eliasson (1971) uppskattar givna kre
dittider på hemmamarknaden under åren 1968-1970 till cirka en och
en halv månad (stora företag som även "är börsbolag) respektive cirka
två månader (övriga börsbolag). Dessa uppskattningar indikerar så
ledes något kortare kredittider än dem som här uppskattats. Detta
kan sammanhänga med att vårt mått på kredittid är grov men även på
skillnader i urval. Exempelvis ingår förhållandevis få livsmedels
företag i vår studie (jämför avsnitt 601)0
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Hypotesen att små företag utnyttjar längre kredittider än
stora har tidigare berörts i samband med profilanalysen (jämför av
snitt 13.4.5). Det profilklassificerade materialet kunde tolkas till
förmån för en sådan hypotes. Ovan noterade skillnader mellan före
tagsgrupperna vad gäller genomsnittlig kredittid kan tydas i samma
riktning, eftersom stora företag främst utgörs av börsföretag. Där
emot kan stöd ej ges för hypotesen att företagets storlek - vid given

grupptillhörighet - skulle utgöra en förklaringsvariabel till kreditti
dens längd (jämför PeterssOhn (1976) och avsnitt 13.4.5). Inom samtliga
företagsgrupper är sambandet sålunda försumbart mellan kredittidens
längd och företagets storlek (mätt som logaritmen av totalt kapital).

Detta gäller såväl nollordningskorrelationen som vid given RT och

AK/T.

18.5.3 Samband mellan tillväxt i handelskrediter och räntabilitet

I avsnitt 13.4.5 noterades att HK/T var starkt negativt korrelerad
med E/T. Detta är förenligt med observationerna för moderbolagen.
Börsbolagen med den genomsnittligt sett högsta E/T (lägsta S/E) hade
även den lägsta HK/T. Fåmansbolagen hade lägsta E/T (högsta S/E) och
samtidigt högsta HK/T.' Observationen i Kapitel 13 skulle kunna tol
kas som en indikation på att företag med högre räntabilitet i lägre
grad utnyttjat HK som finansieringsform. Vid given initial S/E och
given T' är således högre RT förknippad med mindre ökning (större
minskning) av (S/E)j och därmed med lägre S/E (högre E/T). Mot denna
bakgrund skulle det negativa sambandet mellan HK/T och E/T kunna
hänga samman med räntabilitetsutvecklingen.

Kriteriet på om HK i högre grad utnyttjats vid låg jämfört
med vid hög RT för att finansiera tillväxt - dvs om HK "aktivt" ut
nyttjats som finansieringsform - borde i första hand utgöras av kre
dittidens längd. Frågan skulle då vara om företag med låg RT jämfört
med övriga förlängt kredittiden mer (förkortat den mindre). Emeller
ti d kan (AK/T). förväntas vara en förhå 11 andevi s i nstabi l vari abe1

J
som - tillsammans med (HK/T)j - ej kan ligga till grund för att be-

l Denna bild är även konsistent med den i profilanalysen (Kapitel 14)
gjorda observationen av ett positivt samband mellan S/E och AR/S.
Jämför även Tabell 18:3.
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stämma årsvisa värden på kredittider och således ej heller ligga till

grund för mätning av förändringar i kredittiderna. Om det emellertid

kan antas att (AKjT). ej systematiskt ökat mer (minskat mindre) för
J

företag med lägre Rr än för företag med högre R-r kan i stället ana-

lysen knytas direkt till tillväxten i HK.
Tabell 18:9 redovisar samband mellan tillväxttakt i HK och

tillväxttakt i (E+SK) respektive RT vid given TI
• För att analysen

ej skall påverkas av skillnader i AK/T hålls även denna variabel kons

tant.

Tabell 18:9. Samband mellan tillväxttakt i HK och RT respektive till
växttakt i (E+SK). Korrelationskoefficienter vid given
T' och AA/T. l

HK'

R
T

(E+SK) ,

Moderbolag -0,08 -0,19

- Fåmans -0,11 -0,35

- Börs 0,08 0,09

- Övriga -0,23 -0,28

Tabell 18:9 redovisar således svaga eller ganska starka ne
gativa samband mellan HK' och Rr respektive (E+SK) I vad gäller grup

perna fåmansbolag och övriga bolag medan de för börsbolagen är för

sumbara. Materialet ger således beträffande förstnämnda grupper

visst stöd för hypotesen att lågräntabla företag i högre grad skulle
utnyttja HK som finansieringsform (dvs öka kredittiderna mer - alter

nativt minska dem mindre). Med hänsyn till att sambanden ej är starka

och att vi ej kunnat utnyttja direkta mått på kredittid vågar vi ej

l
Om ~K/T och 6(E+SK)/T utnyttjas i stället för HK' respektive (E+SK)'
blir sambanden något starkare för fåmansbolag och övriga moderholag.
För börsbolagen blir de försumbara. Mot bakgrund av ovanstående
diskussion borde dessutom korrelationskoefficienterna hållas opå
verkade av initial skuldsättningsgrad. Ingen av nämnda koefficien
ter förändras dock i nämnvärd grad om analysen görs vid given ini
tial S/E, (S-SK)/(E+SK) eller HK/(E+SK).
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hävda att vi i vårt undersökningsmaterial funnit samband som ej
kunnat påvisas i den grupp av företag som Peterssohn undersökt.'

I konsekvens med sambanden enligt Tabell 18:9 har skuldsätt
ningsgraden med avseende på HK för företag med olika RT utvecklats
olika för företagsgrupperna. Detta framgår av Tabell 18:10. I ta
bellen redovisas även andelen företag med ökad skuldsättningsgrad. Som
jämförelse anges värdena enligt Tabell 17:12.

Tabell 18:10. Förändringar i skuldsättningsgraden med avseende på HK.
Jämförelser med Tabell 17:122

Samband (korrelations- Andel (%) företag med
koefficienter mellan RT och ökad ökad

~((S-SK)! ~(HK! (E+SK) ) ( (S-SK) / (HK! (E+SK) ) -
(E+SK) ) (%) (%) (E+SK) ) . J

J

Moderholag -0,53 -0,27 67 48

- Fåmans -0,53 -0,37 58 41

- Börs -0,43 0,06 82 54

- Övriga -0,58 -0,44 69 53

l
Som inledningsvis noterades formulerar Peterssohn sin andra refe-
rerade slutsats utifrån skillnader i företagens tillväxttakt. Den
ansats som här utnyttjats - dvs att koncentrera intresset till R

T


har gjorts mot bakgrund av det starka sambandet mellan R
T

och Tt.
Om ovanstående analys i stället görs för T' versus HK' vld given
(E+SK)', (HK!T) och AK/T erhålls korrelationskoefficienterna 0,38
(moderbolag), O~54 (fåmansbolag), 0,21 (börsbolag) och 0,47 (övriga
moderbolag). Även om vissa naturliga samband existerar (om Tt är
olika mellan olika företag med samma (E+SK), och initiala kapital
struktur måste även tillväxttakten i någon skuldkomponent vara
olika) är skillnaderna mellan företagsgrupperna i sambandets
sty~a konsistenta med dem enligt Tabell 18:9.

2 Jämför även Tabell 16:2. För definitioner av relativ förändring,
se fotnot till Tabell 16:2. Beträffande sambandet mellan R och
relativ förändring i skuldsättningsgraden med avseende på H~ blir
korrelationskoefficienterna något lägre om (E+SK) ersätts med E.
De blir då -0,23, -0,33, 0,08 respektive -0,41. Om R ersätts
med E' eller (E+SK)' erhålls starka negativa samband rör fåmans
bolag och övriga bolag medan de för börsbolagen även i detta fall
är försumbara. Andelen företag med ökad (HK/E)- var 49,43,52
respektive 54 procent. Andelen företag med öka~ (HK/T) j var ltO,
35, 44 respektive 44 procent.
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För fåmansbolagen och övriga moderbolag kan - som framgår
av Tabell 18:10 - tillväxtgapets utseende till en del sammanhänga
med tillväxten i HK för företag med olika Rr. Samtidigt var dock
andelen företag som ökade skuldsättningsgraden med avseende på HK
väsentligt lägre än beträffande lA. Detta gäller även börsbolagen.
(Jämför Tabell 18.4.)

18.6 FINANSIERING MED KORTFRISTIGA LöNEBEROENDE SKULDER. SAMBAND

MELLAN TILLVÄXT, RÄNTABILITET OCH LöNEKOSTNADER

18.6.1 Inledning

I föreliggande avsnitt skall den beskrivning av finansieringen med
kortfristiga löneberoende skulder, LB, som genomfördes i avsnitt
13.4.2 fördjupas. Fördjupningen motiveras av att utvecklingen av LB

tidigare ej varit föremål för mer omfattande empiriska studier på
företagsnivå och av det allmänintresse som kan knytas till utveckling
en av den för LB mest väsentliga bestämningsfaktorn, nämligen löne

kostnaderna ,L1, som i sin tur beror av antalet anställda, AN 2.

I kortfristiga löneberoende skulder, LB, ingår exempelvis
källskatteskulder, semesterersättningar och skulder till Riksförsäk
ringsverket. Skuldens storlek beror således dels på löneutveckling
en, dels på "tekniska" omständigheter, såsom företagets bokslutsmånad
(på grund av olika uppbördsterminer för skatter och avgifter), löne
struktur (jämför "uttagstaket" för vissa avgifter) och lönekostnadens
förändring mellan olika år (jämför successivt ökande genomsnittliga
källskatter och ökade lönebikostnader i procent av lönesumma). I den
följande analysen skall de två komponenterna analyseras var för sig.
Analysen skall således belysa följande frågor:

Hur har antalet anställda, AN, utvecklats för företag med
olika tillväxt och räntabilitet?

l Lönekostnaderna definieras inklusive lönebikostnader. Med löne
kostnader förstås redovisade sammanlagda lönekostnader, ej kostna
der per anställd.

2 Antalet anställda definieras som antalet årsarbetare enligt RFV:s
anvisningar. Jämför Appendix 2.
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Hur har lönekostnaderna utvecklats för företag med olika till
växt i antalet anställda och med olika kapitaltillväxt och
räntabilitet?

Hur har tillväxten i löneberoende skulder utvecklats för fö
retag med olika tillväxt i lönekostnader?

Hur har tillväxten i löneberoende skulder utvecklats för före
tag med olika Rr; i vilken mån betingas skuldsättningsgradens
förändring av tillväxt i löneberoende skulder?

Eftersom grupperna fämansbolag och övriga bolag uppvisar det
närmaste identiska utvecklingsförlopp sker redovisningen för dessa
grupper sammantagna.

18.6.2 Samband mellan tillväxttakt i antalet anställda och företagets
kapitaltillväxt och räntabilitet

Allmänt gäller att företag med högre kapitaltillväxt och högre ränta
bilitet haft högre tillväxttakt i antalet anställda. Starka positiva
- i ett fall mycket starkt - samband kan således noteras mellan till
växttakten i antalet anställda, AN', och (T-LB)' respektive RT. l

Detta framgår av Figur 18:5 som redovisar regressionslinjer där AN '
betraktas som beroende variabel. Heldragna linjer markerar börsbolag
och streckade linjer gruppen fåmansbolag plus övriga bolag. Regres
sionslinjernas längd har avpassats så att 115 procent-svansarna" av
seende (T-LB)' respektive RT ej redovisats. 2

l Som mått på kapitaltillväxt utnyttjas tillväxttakt i totalt kapital
exklusive löneberoende skulder eftersom tillväxten i LB kan förvän
tas vara förknippad med AN'. Utnyttjandet av (T-LB), i stället för
T' har dock ingen nämnvärd betydelse för analysutfallet. Nollord
ningskorrelationen mellan T' och (T-LB)' uppgår således till 0,996
för gruppen moderbolag. I konsekvens med utnyttjandet av (T-LB)
borde RT beräknas på totalt kapital exklusive LB. Detta har dock i
än mindre grad någon betydelse för sronbandens utseende varför denna
omräkning ej genomförts. Jämför dock avsnitt 18.6.5.

2
För gruppen moderbolag har regressionsfunktionerna följande utseende:
AN'= -4,7 + 0,61 (T-LB) 1 (r = 0,60); AN' = -6,5 + 0,88 RT (r = 0,51)
"90 procent-intervallet" för respektive variabel och grupp var föl
jande:

Börsbolag Fåmans + Övriga
Nedre gräns Övre gräns Nedre gräns Övre gräns

AN' -11,7 7,0 -8,9 13,8
(T-LB), 0,6 14,6 -3,3 22,8
R

T
5,0 13,8 0,9 15,8

Eftersom "90 %-intervallet" är olika stort för olika variabler blir regres
sionslinjerna för en och sa~a f?retagsgrvpp olika lång~ i o~ika figurer.
Detta gäller även fortsättnlngsvls l avsnltt 18.6. Allmant galler vldare,
att.samtlig~ företag självfallet ingår i regressionsberäkningarna även om
llnJernas Iangd avpassats.
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Figur 18:5. Regressionslinjer för sambandet mellan tillväxttakt i
antalet anställda, AN' , och (T-LB)' respektive R~. Hel
dragna linjer = börsbolag. Streckade linjer = famans
bolag och övriga bolag.

Som framgår av Figur 18:5 kan högre kapitaltillväxt och högre
räntabilitet förknippas med högre AN ' . De skillnader mellan företag
som indikeras av regressionslinjerna är särskilt betydelsefulla för
gruppen börsbolag. I vad mån den olikartade bild som ges för del
grupperna hänger samman med olikheter i tillväxtens inriktning (ex
pansions- versus rationaliseringsinvesteringar) med olikheter i möj
ligheterna att anpassa faktiskt antal anställda efter räntabilitets
utfallet eller med andra olikheter kan ej studeras utifrån befintliga
data. l För båda delgrupperna gäller att regressionslinjerna indike-

l Beträffande investeringarnas inriktning på expansions- respektive
rationaliseringsinvesteringar kan det vara av visst intresse att
observera sambandet mellan tillväxttakt i materiella tillgångar, MA,
och AN' vid given R. Om en helt dominerande andel av investering
arna i MA varit av ~araktären rationaliseringsinvesteringar borde
ett starkt negativt samband kunna observeras mellan MA' och AN' vid
given ~T.. Om i st~llet den dominerande an~elen varit ~v.karaktären

expanslonslnvesterlngar borde sambandet bll starkt POSltlvt. Aktu
ella korrelationskoefficienter är 0,27 (moderbolag), 0,26 (fåmans
bolag), 0,48 (börsbolag) respektive 0,21 (övriga moderbolag).
(fort s nästa s)
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rar nolltillväxt i AN' vid en (T-LB)~ på cirka 8 procent (8,1 procent

för börsbolag respektive 7,8 procent för den andra delgruppen) och
vid en RT på cirka 7,5 procent (7,6 procent respektive 7~3 procent

för respektive grupp).

18.6.3 Samband mellan tillväxt i lönekostnader och tillväxt i an-
talet anställda, kapitaltillväxt respektive räntabilitet

Mycket starka positiva samband kan noteras mellan AN' och tillväxt
takt i lönekostnader, L. I konsekvens med analysen i föregående av
snitt kan därmed starka positiva (i ett fall mycket starkt positivt)
samband observeras mellan Ll och (T-LB) l respektive mellan L' och RT.
Aktuella samband redovisas i Figur 18:6. Figuren har konstruerats
på likartat sätt som Figur 18:50'

Som framgår av figuren hade regressionslinjen för L' = f(AN)'
likartat utseende för de båda grupperna. Vid en nolltillväxt i AN

indikerar regressionslinjerna en L' på cirka 9 procent för de båda
grupperna. Detta tal överstiger således motsvarande tal för (T-LB)'

och RTo

Mot bakgrund av likheter i regressionslinjens utseende erhålls
skillnader mellan grupperna beträffande sambanden mellan L' och (T-LB)'

respektive mellan L' och RT motsvarande dem i Figur 18:5.

l (forts från föregående s)
Sambanden är ej nämnvärt annorlunda om vi utför analysen för före
tag med RT lägre än respektive större än genomsnittlig R

T
inom res

p:ktive .. foretagsgrupp eller för företag med RT större.än respe~t~ve

mlndre an RSo Sammantaget betyder detta att Korrelatlonskoefflcl
enterna - särskilt den för börsbolagen - skulle kunna tolkas som
att tillväxten i MA' främst avsåg investeringar av expansiv karak
tär s~tidigt som några skillnader mellan olika RT-grupper därvid
lag eJ kan noteras.

l För gruppen moderbolag var aktuella regressionslinjer följande:
L' = 9,22 + 0,86 AN' (r = 0,92); L' = 4,6 + 0,58 (T-LB)' (r = 0,61);
L' = 3,1 + 0,82 RT (r = 0,51).
Beträffande "90 procent-intervallet" för L' gällde följande:

Börsbolag Fåmans + Övriga
Nedre gräns Övre gräns Nedre gräns Övre gräns

L' -3,4 18,4 0,6 21,7
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Figur 18:6. Regressionslinjer för samband mellan tillväxttakt i
lönekostnader, Lf, och AN f, (T-LB)' respektive RT .. Hel
dragna linjer = börsbolag. Streckade linjer = fåmans
bolag och övriga bolag.

18.6.4 Samband mellan tillväxttakt i löneberoende skulder och till-
växttakt i lönekostnader, kapitaltillväxt och räntabilitet

Mycket starka positiva samband finns mellan tillväxttakt löne

beroende skulder, L~', och L'. Mot bakgrund av analysen i föregående
avsnitt kan därför även starka eller ganska starka positiva samband
noteras mellan LB t och (T-LB)' respektive RTo Aktuella samband kan il
lustreras med hjälp av Figur 18:7. Figuren har konstruerats på sam-
ma sätt som Figur 18:6.'

l (se nästa s)
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Figur 18:7. Regressionslinjer för sambandet mellan LB' och L', (T-LB),
respektive RT. Heldragna linjer = börsbolag. Streckade
linj er = fåmansbolag och övriga moderbolag. Prickad
linje markerar lika tillväxttakt.

l (forts från föregående s)
För gruppen moderbolag var aktuella regressionslinjer följande:

LB' = -0,2 + 1,19 L' (r = O, 74 ); LB' = 5,3 + 0,69 (T- LB)' (r = 0,45);
LB' = 3,2 + 1,00 RT (r = 0,39)
Beträffande "90 procent-intervallet"rör LB' gäller följande:

Börsbolag Fåmans + Övriga
Nedre gräns Övre gräns Nedre gräns Övre gräns

LB' -10,2 21,9 -1,7 35,1
Allmänt gäller att korrelationskoefficienterna för LB' versus L',
(T-LB), och R

T
borde hållas opåverkade av initial LB/T. Om detta

görs förändras dock ej sambanden nämnvärt.
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Av figuren framgår att sambandet mellan LB' och L' var likartat för de
båda företagsgrupperna. Regressionslinjerna implicerar, att med undan
tag för börsföretag med låga värden på L', så var LB' större än L'.
Detta är naturligt mot bakgrund av lönebikostnadernas utveckling under
analysperioden och stämmer även med observationerna i avsnitt 13.4.2.
Vad som motiverat de värden på LSJ understigande L' som medfört att
regressionslinjen för börsbolagen ligger under och med större lutning
än den för fåmansbolag och övriga bolag är oklart. Det kan hänga sam
man med "tekniska" omständigheter, exempelvis att ändringar av räken

skapsår (byten av bokslutsmånad) ägt rum i fler fall - eller på ett
olikartat sätt - för företag med låg L' jämfört med företag med hög L'.

Av sambanden mellan LS' och L' följer att skillnaderna mellan
företagsgrupperna - och mellan företag inom respektive grupp - är stör
re om jämförelsen görs mellan LB' och (T-LB) I respektive RT än om jäm
förelsen avser L' och (T-LB)' respektive RT (jämför Figur 18:6). Detta
framgår av Figur 18:7. Konsekvenserna av detta för tillväxtgapets ut
seende för respektive grupp skall diskuteras i nästföljande avsnitt.

18.6.5 Samband mellan tillväxttakt i löneberoende skulder, kapitaltill
växt, räntabilitet och förändringar i skuldsättningsgraden

Regressionslinjerna för LB' = f((T-LB) ') enligt Figur 18:7 implicerar
olikheter mellan företagsgrupperna vad gäller betydelsen av LB' för
företag med olika (T-LB)'. För börsbolagen visar således Figur 18:7
att LS' understeg (T-LB)' vid låga värden på den senare variabeln medan
det omvända gällde vid höga värden. Detta skulle betyda - om balans
linjen ej ändrades - att skillnaderna mellan företag med olika RT vad
gäller den relativa förändringen av skuldsättningsgraden definierad som
(S-LB)/E skulle öka jämfört med beskrivningen av skuldsättningsgradens
förändringar enligt Figur 16:2.

För övriga företagsgrupper gäller omvänt förhållande. Figur
18:7 visar således att LB' översteg (T-LB)' vid låga värden på den se
nare variabeln och understeg vid höga värden. Lutningen på regressions
linjen för (T-LB)' = f(RT) borde således vara större än för linjen T' =
f(RT) enligt Figur 16:2. Om balanslinjen för respektive grupp ej ändra
des skulle således exk1uderandet av LB reducera skillnaderna i tillväxt
gap enligt Figur 16:2 mellan företag med låg jämfört med hög RT.

Om kapitaltillväxten studeras ex~lusive LB bör emellertid även
balanslinjens utseende förändras. Dess lutning beror på sku1dsättnings-
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gradens storlek samtidigt som Rro bl a beror på RS. För en rättvisande
bild av I tillväxtgapets utseende för " företag med olika räntabiltet bör

dessutom totalt kapital vid räntabilitetsberäkningen exkludera LB.
Tabell 18:11 redovisar lutningen på aktuella regressions- och balans

linjer för respektive företagsgrupp. TB(LB) betecknar därvid balans
linjen och RT(LB) räntabilitetsmåttet när LB exkluderas från totalt
kapital.'

Tabell 18:11. Lutningen på regressions- och balanslinjer när LB inklu-
deras respektive exkluderas från totalt kapital

I I 1
la I b

T'=f(R ) TB=f (I\r) t Skillnad (T-LB) '= TB(LB)= I Skillnad I b-aT
f(RT(LB) )

I

I f(RT(LB)) I I
I I I

Moderbolag 1,12 1,57 I O 45 1,07 1,47 I 0,40 I -o 05
I ' I I '

- Fämans 1,45 2,03 I 0,58 1,39 1,91 I 0,52 I -0,06

- Börs 1,02 1,24 I O 22 0,93 1,21 I 0,28 I 0,06
I ' I I

- Övriga 0,82 1,44 I 0,62 0,80 1,34 0,54 l -O 08
I I '

Som framgår av den sista kolumnen i Tabell 18:11 skulle skillnader
na lutning mellan regressionslinje och balanslinje reduceras något för
grupperna fåmansbolag och övriga moderbolag och öka något för börsbolagen
om LB exkluderades från totalt kapital. De förändringar i tillväxtgapets
utseende som följer av detta jämfört med Figur 16:2 är dock små. De
förstärks ej heller om hänsyn tas till övriga bestämningsfaktorer för

kt · l·· 2respe l ve l nJe.

l vid beräkningen har följande värden utnyttjats: För initial (S-LB)/E
(medianvärden): 1,73 (moderbolag), 2,67 (fåmansbolag), 1,01 (börsbolag),
1,58 (övriga bolag). För RS(LB): 5,9 (moderbolag), 6,2 (fåmansbolag),
5,3 (börsbolag), 5,7 (övriga bolag). Beträffande värden på övriga
variabler som erfordras vid beräkningen, Jämför avsnitt 16.5.2 (be
träffande U/E) och 17.6 (beträffande s).

2 Regressionslinjerna för T'=f(RT) och för (T-LB)'=f(RT(LB)) var följande
för respektive grupp:
Moderbolag: T'=0,0+1,12 RT (r=0,67) (T-LB)'=-0,3+1,07 RT(LB) (r=0,67)
- Fåmans T'=2,4+1,45 RT (r=0,74) (T-LB) '=-2,8+1,39 RT(LB) (r=0,74)
- Börs T'=0,5+l,02 RT (r=0,65) (T-LB)'= 0,8+0,93 RT(LB) (r=0,64)
- Övriga T'=2,2+0,82 RT (r=0,60) (T-LB)'= 1,9+0,80 RT(LB) (r=0,60)
Tomgångsräntabiliteten när LB exkluderas från totalt kapital (dvs
RTO(LB)) var 5,3, 5,1, 5,5 och 5,2 för respektive grupp. Detta kan
jämföras med RTO enligt Figur 16:2 som var 5,0, 4,8, 5,4 respektive 5,0.
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Exkluderandet av LB medför emellertid att sambandet mellan RT
och relativ förändring i skuldsättningsgraden blir starkare än vad som
tidigare redovisats när SK betraktas som eget kapital (jämför avsnitt
17.7). Detta framgår av Tabell 18:12. I tabellen visas även hur skuld

sättningsgraden med avseende på LB utvecklats för företag med olika RTo

Därmed erhålls en beskrivning av samma slag 'som ovan genomfördes för lA
och HK (jämför avsnitt 18.4.3 och 18.5.3)1

Tabell 18:12. Förändringar i skuldsättningsgraden med avseende på LE.
Jämförelser med Tabell 17:12.

Samband (korrelationskoefficienter) Andel (%) före-
mellan RT och tag med ökad

rs-s~ (%) r-SK- L, (%) n [E:~I( J (%) ~ tE:~J j6 LE+SK b. E+SK E+~ d

Moderbolag -0,53 -0,64 -0,37 57 65

- Fåmans -0,53 -0,65 -0,40 58 63

- Börs -0,43 -0,57 0,08 82 62

- Övriga -0,58 -0,67 -0,46 69 69

Starkt negativa samband kan således noteras mellan RT och rela
tiv förändring i skuldsättningsgraden när LB exkluderas från skulderna
och skattekrediterna betraktas som eget kapital. Tillväxtgapets utseen
de torde delvis sammanhänga med LB J vad gäller fåmansbolag och övriga
bolag. Detta gäller ej för börsbolagen. Denna skillnad är naturlig
med hänsyn till utseendet av sambandet mellan LSJ och RT jämfört med
sambandet mellan (E+SK)J och Rr (jämför Figur 18:8 respektive fotnot
anslutning till Figur 17:7). Andelen företag med ökad (LB/(E+SK))j var
likartad för företagsgrupperna.

l För definitioner av relativ förändring, se fotnot till Tabell 16:2.
Beträffande sambandet mellan RT och relativ förändring i skuldsätt
ningsgraden med avseende på LE blir koefficienterna utom för börsbo
lagen något lägre när E utnyttjas i stället för (E+SK). De blir då
-0,31, -0,34, 0,15 respektive -0,41. Koefficienterna blir högre om
RT ersätts med E' eller (E+SK)f~ Om sambandet mellan RT och (S-LB) /E
studeras blir koefficienterna -0,41,-0,39, -0,37 respektive -0,46.
Andelen företag med ökad (LB/E)j var 66, 60, 68 respektive 73 procent.
Andelen företag med ökad (LE/T). var 61, 63, 54 respektive 62
procent. J
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18.7 SAMMANFATTNING

Sammanfattningsvis har följande mer väsentliga undersökningsresultat
redovisats i Kapitel 18.

l. Skillnaderna mellan tillväxt i skulder andra än skattekrediter
och tillväxt i eget kapital (och därmed kvoten mellan tillväxt
måtten) har varit större för företag med lägre RT. Detta gäl
ler även när skattekrediter inkluderas i eget kapital. Mönstret
är konsistent med tillväxtgapets utseende enligt Kapitel 16 och
17 o

2. Inga samband har kunnat noteras mellan icke-automatiska skulder,
TA, och RT eller tillväxt i eget kapital. Starka positiva sam
band mellan tillväxt i lA och tillväxt i materiella anläggnings
tillgångar plus driftsfrämmande tillgångar (dvs främst aktier)
har observerats. För börsbolagen har tillväxten i lA liksom
tillväxten i nämnda tillgångar varit lägre för företag med högre
initial skuldsättningsgrad.

3. Visst stöd ges beträffande grupperna fåmansbolag och övriga mo
derbolag för att tillväxten i handelskrediter varit högre vid
lägre RT. Allmänt gäller att nämnda företagsgrupper finansiera
de en större andel av tillväxten med handelskrediter och utnytt
jade längre kredittider än börsbolagen.

4. Starka positiva samband kan noteras mellan tillväxttakt i anta
let anställda och tillväxttakt i och räntabilitet på totalt ka
pital. Eftersom samtidigt mycket starka positiva samband obser
verats mellan tillväxttakt i antalet anställda och tillväxttakt
i lönekostnader samt mellan tillväxttakt i lönekostnader och
tillväxttakt i löneberoende skulder har även starka positiva
samband observerats mellan tillväxttakt i löneberoende skulder

och tillväxttakt i och räntabilitet på totalt kapital. Beskriv
ningen av tillväxtgapets storlek för företag med olika RT för
ändras ej nämnvärt om aktuella m~tt definieras exklusive löne
beroende skulder.
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18.8 SAMMANFATTNING AV KAPITLEN 16 - 18

I avsnitt 15.3 framhölls att Kapitlen 16-18 kunde betraktas
som en enhet som uppdelats i kapitel av dispositionsmässiga skäl.
Vi skall därför här ge en kort sammanfattning av några mer väsent
liga undersökningsresultat. Detta skall vi bl a göra med hjälp av
Figur 18:8. Figuren har konstruerats genom att värdena på olika till
växtvariabler plottats tillsammans med värdena på RT. Observatio
nerna har sedan sammanbundits så att observationsmängder kunnat be
skrivas. För att observationsmängderna ej skall påverkas av extrem
värden har 10 procent av observationerna exkluderats. l l syfte att
markera att observationsmängdernas täthet varierar anges kvartil-
och medianvärden. Av framställningstekniska skäl utnyttjas dubbel
skala för Rr jämfört med skalan för tillväxttakt.

Figuren ger en översiktlig illustration till bl a följande
delar av analysen i Kapitlen 16-18.

l. Sambandet mellan r' och RT (jfr avsnitt 16.2).

2. Sambandet mellan E' och RT (jfr avsnitt 1602)0

3. Om E' utnyttjas som mått på balanserad tillväxttakt ger
punkterna l och 2 en illustration till tillväxtgapets ut
seende och därmed indirekt av förändringarna i skuldsätt
ningsgraden för företag med olika RT (jfr avsnitt 16.2).

4. Sambandet mellan SK' och RT (jfr Kapitel 17).

5. Sambanden (eller ibland bristen på samband) mellan
lAI och RT samt HK' och RT (jfr avsnitten 18.4.3 och

18.5.3) .

6. Sambanden enligt punkterna 4 och 5 ger indirekt en illustra
tion till vilka kapitalkällor som finansierat tillväxtgapet
(jfr Kapitel 17 och 18).

l ... . . .. ..
Prlnclpen vld uteslutnlng av observatloner har varl t att l farsta
hand exkludera sådana som betraktats som extrema. Därefter har
lika många observationer på ömse sidor om regressionslinjen för
tillvåxtvariabeln som funktion av RT exkluderats (gäller ej lA'
eller HK' - beträffande börsbolagen - eftersom sambanden är för
sumbara). Jfr Figur 16:2. Företaget med högsta respektive lägsta
RT har ej exkluderats i något fall. Sammanlagt har 11 fåmansbolag
och 5 börsbolag exkluderats från respektive observationsmängd.
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7. Sambanden enligt punkterna 4 och 5 ger indirekt en
illustration till hur skuldsättningsgraden med av

seende på respektive skuldkomponent utvecklats för

företag med olika RT (jfr avsnitten 17.7, 18.403 och
18.5.3).

8. Andelen företag med ökad skuldsättningsgrad med av
seende på totala skulder och med avseende på de olika
skuldtyperna (jfr avsnitten 16.2, 17.7, 18.4.3 och

l18.5.3).

9. Spridningen inom företagsgrupper beträffande nämnda
tillväxtmått och RT• Spridningen för respektive
variabel har tidigare ej redovisats på likartat sätt

(jfr dock Figur 16:2, Figur 17:7, Figur 18:1, Figur
18:2 samt avsnitt 18.6)0

Figuren illustrerar ej löneberoende skulder, LB', efter
som de svarade för liten andel av tillväxten i totalt kapital.
Vidare redovisas ej (E+SK) lo En illustration för detta mått

skulle ha legat mycket nära den för EI. Figurens syfte är att

illustrera karaktäristika i utvecklingsförloppet som är gemen
samma för analyserade företagsgrupper men även att illustrera

skillnader mellan grupperna. Det sistnämnda motiverar att vi
begränsar illustrationen till grupperna fåmansbolag och börs
bolag.

l Villkoret för att skuldsättningsgraden skall stiga är att Tt
överstiger Et. på motsvarande sätt är villkoret för att
skuldsättnings graden med avseende på viss skuldtyp skall öka,
att tillväxttakten i skulden överstiger Et.
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Bl a med hjälp av Figur 18:8 kan de mer väsentliga undersök
ningsresultaten i Kapitlen 16-18 i korthet sammanfattas på följande
sätt: l

A)

Kap; te l 16):

'0 Starka positiva samband observerades mellan T' och RT och

mellan E' och Rro T' var i allmänhet större än E'o Ti1l
växtgapet är särskilt tydligt för börsbolagen. Det minskar

vid högre RT (jfr hur observationsmängden för T' i Figur
18:8 - vi skall kalla den "Tl-mandeln" - är placerad i
förhållande ti11observationsmängden för E' - vi skall kal

la den "E'-mandeln").

2. Tillväxtgapets utseende enligt punkt l illustrerar, att

skuldsättningsgraden ökat för de flesta företag~ att den

ökat för relativt sett fler börsbolag, att den ökat relativt

sett mer för börsbolag samt att den ökat mindre (minskat
mer) för företag med högre RT. För börsbolag med högre

initial S/E var T' lägre vid lika RT (detta illustreras ej
av figuren g jfr avsnitt 16.4).

B} Beträffande SK ' , SK/E och SKIT (jfr Kapitel 17):

3. Tillväxten i SK sammanhänger främst med räntabiliteten.
Tillväxten i SK var dock något olika mellan gruppernao
Detta torde främst sammanhänga med skillnader i krav på

tröskelvinst och skilda möjligheter att utnyttja deklara

tionsmässiga avdrag/ej skattepliktiga intäkter. Före
tagen synes ej ha sökt påverka sin tillgångsstruktur
(exempelvis sin lagerhållning) i syfte att skapa ökade
skattekrediter (detta illustreras ej av figuren; jfr av

snitt 17.2).

4. (SK/E)j sjönk i allmänhet för företag med låg RT, Andelen

företag för vilka (SK/E)j sjönk var likartad andelen före
tag för vilka (SK/E)j steg (jfr hur observationsmängden

l S~~anfattningen för övriga bolag skulle i de allra flesta avseenden
bli likartad den för fåmansbolagen. En intuitiv uppfattning om ut
vecklingen för samtliga moderbolag kan erhållas genom att observera,
att ca 79 procent av moderbolagen utgjorde fåmansbolag eller övriga
bolag,
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för SK' är placerad i förhållande till "EI-mandeln"). Det
förhållande att E' i allmänhet understeg T' (jfr tillväxt
gapet) sammanföll således i allmänhet ej med att SK' över
steg El. Andelen företag för vilka (SK/T)j sjönk var där
för större än andelen företag för vilka (SK/T)j steg (jfr
hur observationsmängden för SK I är placerad i förhållande
ti 11 liT I-mande l n") . l

C) Beträffande LA', IA/E och IA/T (jfr avsnitt 18.4):

5. LA' samvarierade ej med RT. Däremot samvarierade lA' med
tillväxttakten i tillgångar vilka torde kunna utnyttjas
som säkerhet för upptagna lån (detta framgår ej av figuren;
jfr avsnitt 18.4.5). Bland börsbolagen hade företag med
högre initial S/E men lika RT lägre lA' (detta illustreras
ej av figuren; jfr avsnitt 18.4.4).

6. lA' översteg i allmänhet EJ (jfr "E t -mandeln ll med observa

tionsmängden för lA'). Detta gäller särskilt börsbolagen.
Tillväxten i lA utgör således en väsentlig komponent i

skuldsättningsgradens ökning. I konsekvens härmed steg
(IA/E)j för de flesta företag och särskilt inom gruppen
börsbolag. Även (lA/T)j steg för de flesta företag (jfr
"T I -mandeln" med observationsmängden för lA'). Andelen
var störst för gruppen börsbolag.

D) Beträffande HK I
, HK/E och HK/T (jfr avsnitt 18.5):

7. HK' samvarierade svagt med RT för fåmansbolagen. För
dessa bidrog HK' till tillväxtgapets utseende i meningen
att företag med låg RT - men med lika T I

- hade större
tillväxt i HK än företag med hög RT (detta framgår ej av
figuren; jfr avsnitt 18.5.3). För börsbolag kunde dessa
mönster ej observeras. Betydelsen av HK som finansierings
källa varierade med kostnadsstrukturen och med relationen
mellan omsättning (alternativt totala kostnaden) och to
talt kapital (detta framgår ej av figuren; jfr avsnitt
18.5.3).

l Om observationsmängden för (E+SK)t utnyttjas i stället för E'
för att illustrera tillväxtgapet skulle skillnaderna mellan företag
med olika ~ förstärkas.
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8. Ungefär lika många företag hade ökad (HK/E)j som minskad
(HK/E)j (jfr observationsmängden för HK' och "E'-mandeln").
Skuldsättningsgradens ökning sammanhängde således ej främst
med tillväxttakten i HK. Av detta följer, att andelen
företag med ökad (HK/T) j var l ägre än ande l en företag
med minskad (HK/T)j (jfr hur observationsmängden för HK'
förhåller sig till "TI-mandeln").

E) övriga observationer (illustreras ej av Figur l8:8}:

9. Beskrivningen av tillväxtgapet förändras ej nämnvärt om
likvida medel eller driftsfrämmande tillgångar (främst
aktier) exkluderas från totalt kapital (jfr avsnitt 18.3).

10. Tillväxttakten i antalet anställda var högre för företag med

högre RTo Därigenom blev tillväxttakten i löneberoende
skulder, LB, högre för företag med högre RT. Beskrivningen
av tillväxtgapet förändras ej nämnvärt om LB exkluderas
från totalt kapital (jfr avsnitt 18.6).

11. Spridningen mellan företag inom olika företagsgrupper
beträffande de flesta mått på tillväxttakt, räntabilitet
och skuldsättningsgrad var störst bland fåmansbolagen
och minst bland börsbolagen (i Figur 18:8 illustreras
detta för där utnyttjade mått).
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STABILITETEN I FÖRETAGETS
TILLVÄXT OCH RÄNTABILITET

I Kapitel 2 diskuterades företa~ets risksituation. I anslutning

till sambandet REj = RTj + (RTj - RSj)(S/E)j definierades tre risk
begrepp. Med företagets totalrisk åsyftades den med REj förknippade
risken. Företagets rörelserisk definierades som den med RTj förknip
pade risken. Den finansiella risken bestämdes sedan som skillnaden
mellan företagets totalrisk och rörelserisk. Vidare konstaterades
att man som mått på risk ofta använder variationskoefficienten~ dvs

förväntad spridning (mätt som standardavvikelsen för förväntade möj

liga utfall) relaterad till variabelns väntevärde.
I Kapitel 14 beskrevs ovanstående samband för profilerna.

Därvid utnyttjades nivå- och förändringsmått. Huvudsyftet med före
liggande kapitel är att beskriva variationer i räntabilitet, dvs hur
räntabilitetsutfallet för det enskilda företaget varierat över analys
perioden. Bakomliggande antagande är, att risksituationen för

ett företag som haft stora variationer i räntabilitet varit en annan
än för ett företag med små variationer - särskilt om genomsnittsvärdet
varit lågt. Avsikten är att analysen även skall innefatta en analys
av vilka konsekvenser som räntabilitetsvariationer haft för varia
tioner i olika tillväxtsmått. Kapitlet kan ses som en komplettering

främst till analysen i Kapitlen 16-18.

En viktig precisering inför kapitlets analyser är i vilken
mån observerade räntabilitetsvariationer kan sägas beskriva företagets

risksituation i den inledningsvis definierade bemärkelsen. Om vänte

värdet för räntabilitetsutfallet var lika alla år och om den förvän
tade variationen kring detta väntevärde likaså ej förändrades under

perioden skulle en högre variation (högre variationskoefficient) för
ett företag jämfört med ett annat kunna tolkas som en indikation på
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högre risk - trots att antalet observationer är få (endast sju stycken;
1966-1972). Emellertid torde i allmänhet viss variation i de årsvisa
utfallen vara förväntad - väntevärdet varierar mellan åren. Samtidigt
torde även den förväntade variationen kring väntevärdet variera. För
vissa år betraktas det förväntade räntabilitetsutfallet som lIganska
säkert ll medan det andra år är "ganska osäkert". Dessutom kan vänte
värdena beskriva en trendmässig utveckling. Slutligen uttrycker må
hända endast enstaka företag mer precisa räntabilitetsförväntningar
för en så lång period som sju år.

Ett studium av variationer i observerat räntabilitetsutfall
kan således ej göra anspråk på att utgöra en beskrivning av företagets
risksituation i den inledningsvis nämnda bemärkelsen. Vi skulle dock
kunna karaktärisera beskrivningen som ett sätt att belysa vad man kan
kalla lI objektiv risk"" Som ovan framfördes torde ett företag med
stora räntabilitetsvariationer lI objektivt sett" ha utsatts för andra
risker för företagets självständighet och fortbestånd än ett företag
med små variationer. l Vid tolkningen av undersökningsresultaten bör
dock det ringa antalet observationer (sju stycken per mått och före
tag) hållas i minnet.

Kapitlet disponeras på följande sätt:

19.2 Mått på variation.

19,,3 Samband mellan skuldsättningsgrad och variationer ränta
bilitet och låneränta.

19,,4 Samband mellan genomsnittlig räntabilitet och variationer
i räntabi l i tet.

19,,5 Samband mellan variationer räntabilitet och företagets till

växt och kapitalstruktur.

Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning (avsnitt 19.6).

l Riskanalyser på basis av historiska variationer är en ofta ut
nyttjad metodik i bl a aktiemarknadsinriktade studier. Jfr Fors
gårdh, Hertzen (1975).
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19.2 MATT PA VARIATION

Aterstoden av föreliggande kapital skall behandla variationer i
främst räntabilitet. Låt oss inleda detta med att precisera vilka mått
på variation som skall utnyttjas.

Två mått på variation i respektive variabel ,X, skall användas,
nämligen standardavvikelse, cr(Xj), och variationskoefficient, V(Xj).
Båda måtten betingas av variabelns aritmetiska medelvärde under analys
perioden, Xj. Dessa mått utgör de i den finansieringsteoretiska littera
turen accepterade måtten på spridning och risk. Detta innebär således,
att det ej är variationen kring nivåvärdet eller kring den trend som
kan bestämmas via nivå- och förändringsvärde, som skall utnyttjas.
Valet av spridningsmått torde dock ej påverka analysen - korrelations
koefficienterna mellan valda mått och nämnda analoga mått varierar mellan

l0,90 och 0,99.

Som symboler på standardavvikelsen och variationskoefficienten
skall således a(Xj) respektive V(Xj) utnyttjas. Företagsindex i ute
lämnas genomgående. Det underförstås i utnyttjade symboler.

Allmänt gäller, som tidigare påpekats, att antalet observationer

är få vilket påverkar känsligheten i alla nämnda mått.

19.3 SAMBAND MELLAN SKULDSÄTTNINGSGRAD OCH VARIATIONER I RÄNTABILI
TET OCH LANERÄNTA

I avsnitt 14.2 konstaterades att variansen i RE nästan ute
slutande betingades av variansen i RTo Detta avsåg jämförelser mellan
företag och sammanhängde med att RS var av likartad storlek. I före
liggande avsnitt skall vi först belysa motsvarande fråga fär det en
skilda företaget. I vilken mån motverkas/förstärks variationerna
REj av att RSj varierar. En näraliggande fråga som därefter skall be-

l Nivåmåttet, N(X), är till skillnad från Xkonjunkturutjämnat (jfr Kapitel
4). Spridningen kring N(X) är således något större än a(Xj). Däremot
är spridningen kring den trend som kan beräknas via nivå- och föränd
ringsvärde, 6(X) mindre än a(Xj). Denna trend har lutningen 6(X) sam
tidigt som N(X) kan tillordnas mittpunkten på analysperioden (dvs 1969).
Man kan således mena, att a(Xj) även inkluderar den trendmässiga för
ändring som ägt rum under perioden. Om exempelvis X antar de årsvisa
värdena 10,9,8,7,6,5 och 4 procent skulle man kunna karaktäriser~ denna
utveckling som en trendmässig reduktion med en procentenhet per ar utan
spridning kring trenden. Om X antar värdena 4,5,6,7,8,9 och 10 procent
skulle trenden vara positiv (en procentenhet per år) och spridningen
skulle även då vara noll. a(Xj) skulle däremot för båda observations
serierna bli 2 procentenheter.
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handlas är hur variationerna i REj sammanhänger med variationerna i RTj
respektive av SIE. Slutligen skall sambandet mellan variationer i RTj
och S/E studeras. Frågan är om företag med högre S/E haft lägre varia

tioner i RTj . Detta skulle i så fall indikera att företag kunnat mot

verka den ökade finansiella risk som hög S/E kan innebära med lägre

variationer i RTj . Skillnaderna vad gäller variationerna i REj skulle

därmed bli mindre än om variationerna i RTj vore oberoende av S/E.

Den första frågan kan belysas med Tabell 19:1 som redovisar medel
värden och standardavvikelser föt- a(REj ), cr(RTj ) och cr(RSj ).

Tabell 19~1. Spridning i räntabilitet och låneränta. Medelvärden och
standardavvikelser.

cr(~j ) cr(~j ) cr(R
Sj

)

Medelv. St. avv. Medelv. St. avv. I Medelv. St.avv.

Moderbolag 17,0 14,1 4,4 2,5 0,1 0,4

- Fåmans 21,5 16,3 4,9 2,7 0,1 0,5

- Börs 8,4 5,2 3,6 2,4 0,6 0,3

- Övriga 16,6 12,4 4,4 2,2 0,1 0,4

Observationen att RS ej varierat nämnvärt mellan företag kan med

anledning av Tabell 19;1 kompletteras med att RSj ej heller varierat

nämnvärt för det enskilda företaget över analysperioden. Det faktum att

RSj varierat något mindre för bärsbolagen än för övriga grupper torde

sammanhänga med den lägre andelen handelskrediter av totala skulder (jfr

avsnitt 18.3).1 En förhållandevis stabil RSj innebär således att varia

tioner i REj främst orsakats av variationer i RTj och av S/E. Mycket

starka positiva samband kan därför noteras mellan cr(REj ) och o(RTj)(l+S/E).

Stabiliteten i RSj kan även illustreras med hjälp av det i Kapitel 2

formulerade uttrycket för den finansiella risken. Uttrycket förutsatte

att RS var deterministiskt bestämd och att väntevärden utnyttjades.

Det kan formuleras på följande sätt:

l Den räntesats som utnyttjats vid bestämning av beräknade räntor för
HK har varierat med diskontot (jfr Kapitel 5). ~ g a detta har
crRHK uppgått till drygt 0,8.



481

Om faktiskt uppmätta värden utnyttjas är samvariationen mycket
stark (r = 0,99) mellan det vänstra och det högra ledet för gruppen

moderbolag. Detta understryker den marginella betydelsen av varia
tionerna i RSj för variationerna i REj . Stabiliteten i RSj innebär för

kapitlets resterande avsnitt, att såvida det ej finns anledning att ta
hänsyn till skillnader i S/E så kan analysen knytas till antingen sta
biliteten i REj eller stabiliteten i RTj .

Som indirekt framgår av Tabell 19:1 - och som även följer av
tidigare redovisningar av S/E:s storlek - är det främst variationer i

skuldsättningsgradens räntabilitetsbidrag som betingar cr (REj). Detta fram
går tydligare av Tabell 19:2. Tabellen redovisar även värden för
a(RTj ) (l+S/E) med anledning av ovanstående slutsats.

Tabell 19.2. Variationer i räntabilitet. Korrelationskoefficienter

och medelvärden.

Sarriliand mellan O(REj )
Medelvärden beträffandeoch

O(RTj ) O(RTj-RSj)4S/E O(REj)la(~j) a(RTj-RSj)eS/Elo(RTj)(l+S/E)

Moderbolag 0,54 0,88 17,0 I 4,4 13,2 17,7
I

- Fåmans 0,59 0,82 21,5 , 4,9 17,7 23,4

- Börs 0,68 0,90 8,4 I 3,6 4,9 8,2
t

- Övriga 0,39 0,99 16,6 I 4,4 12,4 16,3I

Som framgår av tabellen är sambanden mycket starka mellan

o(REj ) och o(RTj-RSj )· S/E. Dessa samband är starkare än sambanden
mellan a(REj ) och a(RTj ).

Frågan i vilken mån företag med högre S/E haft lägre variationer

i (RTj ) skulle även inledningsvis kunna belysas av tabellen. Den före
tagsgrupp som hade lägsta skuldsättningsgraden - d v s börsbolagen 

hade även den lägsta o(RTj ). Företagsgruppen med den högsta skuldsätt
ningsgraden - d v s fåmansbolagen - hade även den högsta o(RTj ). Dessa
skillnader är naturliga med hänsyn till den högre grad av diversifiering
som börsbolagen kan förväntas ha haft. Redan skillnader i företags

storlek indikerar-detta. För börsbolagen er-
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hålls emellertid även ett starkt negativt samband mellan S/E och
0(RTj ) (r = -O~52). Analysen har då koncentrerats till de företag som
hade en Rr överstigande RS (84 procent av företagen)o Detta motiveras
av att utvecklingen för företag för vilka skuldsättningsgraden gav ett
negativt räntabilitetsbidrag kan förväntas ha varierat väsentligt.
För övriga företagsgrupper är sambandet försumbart.

Observationen av det starka negativa sambandet mellan S/E och
a(RTj ) för börsbolagen kan knytas an till frågan om betydelsen av ini
tial S/E som restriktion för Tf (jfr avsnitt 16.4 och 18.4.4). Följande
resonemang är då konsistent med observerade riktningar på studerade
sambandl: Skuldsättningsgradens höjd torde för vissa företag har ut
gjort en restriktion för Tt (detta har tidigare visats; jfr avsnitt
16 0 4)0 Denna lägre Tt har även förknippats med lägre genomsnittlig för
räntning, d v s Rr (jfr avsnitt 16«2). Tillväxtens inriktning torde
därför i högre grad ha avsett "säkra II projekt, vi 1ket antyds av att
denna lägre RT även kombinerats med lägre a(RTj ) (r = 0,45). Högre
initial S/E kan därför förknippas med lägre o(RTj ) vid given RTj
(r = -0,32).2 Sammantaget har lägre RTj och lägre a(RTj ) medfört en
tendens till att V(RTj ) varit lägre för företag med högre initial S/Eo
(r = -0,32). Denna lägre varians har medverkat till att den högre skuld
sättningsgraden ej medfört en högre varians i REj (r = -0,13).

Det är uppenbart att åtskilliga faktorer kan ha samvarierat på
sådant sätt att ovanstående samband kunnat observeras. Det förda re
sonemanget behöver ej vara en adekvat tolkning av sambandens riktning.
Inte minst det faktum att endast sju observationer kunnat utnyttjas vid
bestämningen av spridningsmåtten ger anledning till försiktighet vid
tolkningen. Sambanden är dessutom endast "ganska starka". Även om det
bland studerade företag skulle vara ett allmänt beteendemönster att föra
en sådan företagspolitik ifråga om tillväxt, kapitalstruktur m m att
en avvägning mellan rörelserisk och finansiell risk sker på antytt sätt,
finns det emellertid samtidigt skäl till att ifrågavarande samband ej
kan förväntas bli starka.

l
I resonemanget redovisade korrelationskoefficienter avser företag med
RT > RS ' dvs 84 procent av börsbolagen. Sambandens riktning förändras
dock ej om samtliga företag inkluderas. I resonemanget utnyttjas RT.
Om RT i stället utnyttjas förändras ej sambandens styrka.

2
Sambandet mellan initial S/E och a(RTj) är således något mindre starkt
än sambandet mellan S/E och a(RTj ).
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För det första torde viss tid passera innan effekterna aven
mer restriktiv tillväxtpolitik hunnit "slå igenom" i företagets ränta
bilitetsutveckling. Det är tänkbart att sambanden varit starkare om
analysen knutits till räntabilitetsutveckligen för nyinvesteringsverk
samheten . För det andra behöver ej beteendemönstret vara en kontinu
erlig funktion av SIE. Mer sannolikt är att det finns IItröskeleffekter ll

på så sätt att skuldsättningsgradens höjd ej blir en relevant restrik
tion för beslut om tillväxt förrän den nått viss höjd. Därefter blir

mäh~naa nänsynen till S/f en allt viktigare restriktion. För det tredje

kan betydelsen av viss storlek på S/E för företagets risksituation vär
deras på olika sätt i olika företag. Det är inte sannolikt att nämnda
t röskel ef fe kt er bl i r akt ue11 a vi d samma absol ut a S/ E- t al i ol i ka fö re-

tag. Bl a skuldstrukturen torde här vara av betydelse. Även om så
lunda beskrivet beteendemönster varit allmänt förekommande skulle ovan
stående omständigheter medföra att starka samband ej skulle kunna re
gistreras. Det kan dock noteras, att sambandens styrka och riktning
ej är beroende av vilka mått för initial kapitalstruktur som utnyttjas.'

För övriga föregagsgrupper kan materialet ej ges ovanstående

tolkning eftersom vi tidigare observerat försumbara samband mellan TI

och initial S/E vid given RT.

1984 SAMBAND MELLAN GENOMSNITTLIG RÄNTABILITET OCH VARIATIONER I
R.~NTAB I LI TET

För att beskriva företagens risksituation kan det som inlednings

vis nämndes vara ändamålsenligt att studera mått på relativ spridning,
d v s variationskoefficienter, som komplement till mått på absolut
spridning 9 d v s standardavvikelser. En stor spridning i RTjkring en
genomsnittlig nivå på exempelvis 30 procent har uppenbarligen andra
implikationer än motsvarande spridning kring exempelvis 5 procent. Man
skulle kunna förväntas att företag med hög spridning i räntabilitet
även har högre genomsnittlig räntabilitet, d v s att hög spridning kom
penserats av högt genomsnittsvärde. I föregående avsnitt noterades att
sambandets riktning vad qäller o(RTj ) versus RT ger stöd för denna förväntan
beträffande börsbolagen. Tabell 19:3 redovisar aktuella korrelations
koefficienter. Tabellen begränsas till företag med RT överstigande RS
efterso~ räntabilitetsutvecklingen i övriga företag kan förv~ntas ha
varit väsentligt annorlunda (jfr nedan)o

l Sambanden har testats för (lA/E) , (IA/(E+SK)) och ((S-SK)!(E+SK)) .
o o o
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Tabell 19:3. Samband mellan spridning och nivå för företag med Rr
överstigande RS . Korrelationskoefficienter. 1

I I
Samband mellan I Samband mellan I Andel (%) av samtliga

a(REj )
I

cr(RTj ) och RT
• företagoch ~ I I

I I
Moderbolag 0,54 I 0,34 I 72

I
f- Fåmans 0,56 , 0,35 68

I I
- Börs 7,37 I 0,45 I 84

I l
- Övriga 0,28 I 0,22 I 70

I

Tabell 19:3 redovisar i de flesta fall ganska starka positiva
samband. Den ger således visst stöd för att högre spridning i ränta
bilitet förknippats med högre genomsnittlig räntabilitet. Tabellen
avser företag med RT överstigande RS' Om vi gör motsvarande redovisning
för företag med RT understigande Rs blir sambandens riktning den om
vända. Detta framgår av Tabell 19:4

Tabell 19:4. Samband mellan spridning och nivå för företag med RT
understigande RS ' Korrelationskoefficienterl .

Samband mellan Samband mellan Andel (%) av

cr(~j) och RE cr(RTj ) och Rr samtliga företag

Moderbolag - 0,35 - 0,41 28

- Fåmans - 0,34 - 0,51 32

- Börs - 0,30 - 0,58 16

- Övriga - 0,38 - 0,30 30

Tabell 19:4 visar således en tendens till att spridningen i

räntabilitet var högre ju lägre den genomsnittliga räntabiliten var.
Tabellen visar även att det var ca 30 procent av grupperna fåmans-
bolag och övriga bolag som hade en RT understigande RS' "För börs
bolagen var andelen 16 procent. Andelarna kan jämföras med redovisningen

l I tabellen utnyttjas RE och ~ i stället för RE och ~. Om sistnämnda
variabler utnyttjas ~örändras dock ej erhållna koefficienter.
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i avsnitt 17.2.4 av andelen företag med negativ REj under respektive år.
Där observerades likartade andelar och likartade skillnader mellan före
tagsgrupperna.

Sambanden mellan spridning i räntabilitet och genomsnittlig
räntabilitet var således olika för företag med RT överstigande RS jäm
fört företag med RT understigande RS. Låt oss därför ge en samman
fattande illustration till observerade kombinationer av spridnings- och
nivåvärden och därvid först studera kombinationerna av a(RTj ) och Rro
Dessa kan sammanfattas med hjälp av Figur 19:1. Figuren illustrerar
observationsmängden för samtliga moderbolag sedan 10 företag som be
traktats som extrema exkluderats'.

r-- ~~V(RTj).0,54

10

8

6

,/
,/

./
./

./
./

./
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./

",,/ ---
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0'(RTJ.)~4.8 - - - - - - -- - -- -/::.---- ---_-~~.:----
""./ .- ..... -

././ -_.-
dtRTj)s3,1 -- --7'- - -- -_--.:::--- - -----

./ ---
o 10 12 14 16 16 20

Figur 19:1. Kombinationer av a(~j) och RTo Moderbolag.

l
Av dessa hade tre en 0(~j) väsentligt överstigande 12 procentenheter,
fyra hade en RT överstigande 20 procent oc~ tre en RT understigande
noll. Figuren utnyttjar RT i stället för RT. Detta förändrar ej
observationsmängdens utseende.
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Ramens profil enligt figuren ger anledning till ett par note

ringar. För det första saknas företag med hög oc~ stabil cr(RTj)o Detta
stämmer med en förväntan om att konkurrensförhållandena mellan företag
skulle förhindra att företag på längre sikt skulle kunna drivas med
hög och stabil räntabilitet. För det andra saknas företag med låg och
stabil räntabiliteto Detta är en illustration till det ganska själv
klara förhållandet, att företag under en följd av år ej kan drivas
med en räntabilitet nära noll. Dessa två faktorer medför att observa
tionsmängden får ett "trattformigt" utseende med spetsen riktad mot
det genomsnittliga värdet på RT för hela gruppen. För det tredje är
observationsmängden något skev "åt högerll~ d v s från kombinationen

lå~ a(RTj)/låg Rr och mot kombinationen hög a(RTj)/hög RTo Denna ten
dens är emellertid svag, vilket kan illustreras med att korrelations
koefficienten mellan a(RTj ) och RT uppgick till 0,10. Den svaga ten
densen är naturlig med hänsyn till de skillnader som redovisades i

Tabell 19:3 jämfört med Tabell 19:40
Det är tänkbart att Iltrattens vidd" påverkats av det faktum att

endast sju år studeratso Ju färre år desto större skillnader mellan
företag i RT vid given a(RTj)o Det är tänkbart att om flera år stude
rats så hade skillnaderna i RT vid given a(RTj ) varit mindre. Sam
tidigt skulle dock observationsmängden ha behållit sitt Iltrattformade"
utseende även om Iltrattens vidd" blivit mindre.

Observationsmängdens täthet minskar med stigande a(RTj ) - sär
skilt när RT är låg. Detta kan översiktligt beskrivas genom att indela
mängden i tre delmängder efter a(RTj ) och i tre delmängder efter V(RTj ).

Så har skett i Figur 19~1. En tredjedel av företagen ligger alltså

inom varje delmängd mätt efter a(RTj ) respektive efter V(qTj)' Två
tredjedelar av företagen hade således en a(RTj ) på 0,5 - 4,8 procent
enheter medan resterande tredjedel hade en o(RTj ) mellan 4,8 och 12,0
procentenheter. På motsvarande sätt hade en tredjedel av företagen en
V(RTj ) understigande 0,36. För en tredjedel låg V(RTj ) i intervallet
0,36 - 0,64 och för resterande tredjedel översteg V(~Tj) 0,640 När vi
fortsättni ngs vi s kl ass i fi cera r företagen efter II Hög II, "Norma 1" och "Låg II

a(RTj ) (respektive V(RTj )) åsyftas den i Figur 19:1 gjorda indelningen.
(Jfr även Tabell 16:15).

I Figur 19:2 redovisas obserVationsmängden för a(REj ) versus RE
för gruppen moderbolag. l Som tidigare noterats kunde relativt små

l Även i Figur 19:2 har 10 extrema observationer exkluderats.
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skillnader i RS noteras mellan företagen. Detta gör att skillnader i

RE främst hänger samman med skillnader i S/E och RTo Samtidigt samman

hänger skillnaderna i o(REj ) främst med skillnader i S/E och i o(RTj ).
Observationsmängden för a(REj ) versus RE får därför likartat utseende
som den för o(RTj } versus RT. Något förenklat skulle man kunna säga,
att Figur 19:2 är densamma som Figur 19:1 efter hänsyn till skillnader
i S/E. Detta gör att även profilen i Figur 19:2 får ett IItrattformigt"
utseende som är något skev "åt höger". l

50

30

10

-40 -30 -20 -10 o 10 20 30 40 5 60

Figur 19:2. Kombinationer av O(R
Ej

) och RE" Moderbolag.

Liksom i Figur 19:1 har observationsmängden indelats i tre delar
efter o(REj ) respektive efter V(REj ) på så sätt att en tredjedel av före
tagen tilldelats respektive grupp. Utifrån denna indelning kan man av

figuren konstatera att observationsmängdens täthet minskar med stigande

o(REj)o Ett observandum är att det finns företag som under analysperi
odens sju år genomsnittligt sett haft negativ RE. Andelen är 16 procent,

nämligen 20 procent av fåmansbolagen 9 4 procent av börsbolagen och 18

l . . . ().. 8KorrelatlonskoefflClenten mellan o REj och RE ar 0,1 o
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procent av övriga bolag (jfr Tabell 17:6)0 Samtidigt har dessa före
tag haft hög o(RE·) (jfr Tabell 19:4). Det innebär att även om RE va-

J.. 00 o d °t O R l 2rit negativ så har foretagen aven haft ar me pasl lV EO

-l--

Det bör påpekas att negativa tal på V(REo) tolkats som stora positiva
tal vid indelningen i tre grupper efter J V(REo). Den tredjedel av
företagen som enligt Figur 19:2 har en V(REj) ~verstigande 1,78 består
således d~ls av företag d~r RE är positiv och med V(REj) större än 1,78,
dels av foretag med negatlv RE:

2 Av produktionstekniska skäl utnyttjas endast en mindre del av sidans
textutrymme.
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19.5 SAMBAND MELLAN VARIATIONER I RÄNTABILITET OCH FöRETAGETS
TILLVÄXT OCH KAPITALSTRUKTUR

Allmänt gäller, att hänsyn till variationerna i räntabiliteten ej
förändrar de samband som studerats i tidigare kapitel. Detta inne
bär bl a följande:

Styrkan i det positiva sambandet mellan T' och RT (jfr av
snitt 16.2) förändras ej om analysen hålls opåverkad av
a (RTj ) o

Beskrivningen av skuldsättningsgraden som restriktion för T'
eller andra tillväxtmått (jfr avsnitt 16.4 och 18.4.4) för
ändras ej om analysen görs vid givna värden på a(RTj ) eller

V(RTj ) ·

Bilden av kapitalstrukturens utveckling för företag med olika
Rr (jfr bl a avsnitt 18.8) förändras ej heller om analysen
görs vid givna värden på a(Rrj ) eller V(RTj ).

I två avseenden har analysen i tidigare kapitel indikerat
skilda utvecklingsförlopp för företag med olika a(RTj ). Det gäller före
tagens nyemissions- och utdelningsbeteende (jfr avsnitt 16.6 respek-
tive 16.5).

Om således beskrivningen av företagens långsiktiga tillväxt,
räntabilitet och åtföljande förändringar i kapitalstrukturen ej nämn
värt förändras av att hänsyn tas till variationer i räntabilitet så
är dock variationerna betydelsefulla för tillväxttakten inom en kon
junkturcykel, dvs för företagens "konjunkturbeteende ll

• Variationer

RTj medför som tidigare visats variationer i REj , vilkas storlek i

första hand sammanhänger med skuldsättningsgradens höjd. Eftersom
utdelnir.garna ej varierat kortsiktigt (jfr avsnitt 16.5) torde varia
tioner i REj medföra variationer i Ej. Ett mycket starkt positivt sam
band (r=O,75 för gruppen moderbolag) kan således noteras mellan o(REj )

och a(Ej). En central fråga för företagens IIkonjunkturbeteende ll är
sedan i vilken mån variationer; Ej kompenseras av variationer i Sj så
att variationen i Tj blir oberoende av räntabilitetens variation.

Härvid kan ett starkt positivt samband noteras mellan a(REj ) och 0(T3)
vid given a(SJ) för alla grupper. Tendensen är således, att företag
med större a(REj ) även haft större a(Tj). Skillnaderna mellan olika
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företag kan även illustreras med hjälp av Tabell 19:5. Där redovisas
medelvärden och standardavvikelser för variationen i några tillväxt
mått. Tabellen redovisar värden för tre grupper, nämligen sådana med
"Låg" , "Normal ll respektive "Hög" cr(RTj ) (jfr Figur 19:1). Tabellen
syftar till att beskriva skillnader mellan dessa grupper. Motsvarande
skillnader skulle ha erhållits om tabellen i stället differentierat

efter cr (~Ej ) ·

Tabell 19:5. Medelvärden och standardavvikelser för några spridnings-
mått. Procentenheter. Moderbolag.

a(RTj ) =
Variabel Låg Normal Hög

Medelvo St.avvo Medelv. St.avv. Medelv. St .avv

a (RTj ) 2,3 0,6 3,9 0,5 7,1 2,4

a (REj ) 8,7 6,2 15,9 10,4 25,8 15,1

a(E! ) 7',7 9,8 10,6 9,1 17,7 13,4
J

a( S! ) 11,4 4,7 15,1 9,0 19,4 13,8
J

a(T! ) 7,9 3,8 10,8 6,5 15,2 10,2
J

a(O! ) 10,9 7,1 11,9 6,5 17,5 15,7
J

Medelvärdena för a(Ej), a(Sj) och a(Tj) styrker således det
förda resonemanget. En intressant iakttagelse är relationen mellan

a(RTj ) och a(Oj). Som framgår av tabellen var visserligen a(Oj) genom
snittligt sett större för företag med större a(RTj ). Emellertid kan
endast ett svagt positivt samband (r=O,27 för gruppen moderbolag) no
teras mellan a(RTj ) och a(Oj). Det är således endast en svag tendens
till att företag med högre a(RTj ) skulle ha haft högre o(Oj). Detta
innebär att a(RTj ) främst torde betingas av variationer "pr is-

komponentenII vinstprocent - dvs (VT/O)j' (jfr avsnitt 140702)0
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19.6 SAMMANFATTNING

I Kapitel 19 har följande mer väsentliga undersökningsresultat redo
visats:

1. RSj var förhållandevis stabil över tiden i det enskilda före
taget. Detta medförde att variationerna i REj i första hand
sammanhängde med variationerna i RTj och med höjden på SIE.

2. För börsbolagen observerades, att företag med högre skuld
sättningsgrad hade lägre spridning och lägre varians; RTj .

3. För företag med RT överstigande RS observerades positiva sam
band mellan variationerna i RTj och RT och mellan variationer

na i REj och RE· För företag med RT understigande RS var
dessa samband negativa. Företag med negativ RE (alternativt
låg RT) hade hög spridning i REj (RTj ). 16 procent av moder

bolagen hade negativ RE"

4. Starka positiva samband observerades mellan variationer i
räntabilitet och variationer i E~. Sambanden var även starka

J
mellan variationer i räntabilitet och variationer i Tj.
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SAMMANFATTANDE KOMMENTARER

Denna undersökning har avsett de ömsesidiga beroendeförhållandena

mellan företagets kapitaltillväxt, kapitalstruktur och räntabilitet
och i huvudsak omspänt tidsperioden 1966-1972. I avsnitt 20.2 kom
menteras den använda undersökningsansatsen. I avsnitt 20.3 ges i

generaliserad form och utan tyngande reservationer en kortfattad
sammanfattning av de väsentligare empiriska undersökningsresultaten.
I avsnitt 20.4 pekar vi på några framtida användningsmöjligheter
för den databank som byggts upp inom undersökningen. Där redovisas
också möjliga områden för fortsatt forskning.

20.2 STUDIENS UNDERSOKNINGSANSATS

Vid studiens genomförande har vi vad gäller både antalet studerade
företag och antalet belysta frågeställningar prioriterat analysens
bredd. Detta har varit en naturlig följd av den i Kapitel 2 redovi
sade föreställningsramen. Vår ambition har varit att kartlägga och
beskriva olika mönster av utvecklingsförlopp och trender beträffande
svenska industriföretags kapitaltillväxt, kapitalstruktur och ränta
bilitet samt analysera inbördes samband mellan dessa beskrivnings
variabler.

Denna prioritering har medfört att åtskilliga frågor endast
kunnat ges en summarisk behandling. Detta är resultatet av ett med
vetet val. Det har ej varit vår avsikt att ställa den enskilda
frågan eller ett visst variabelsamband i centrum för analysen. De
enskilda frågorna har setts som delar av ett större frågekomplex.
Vi har sett som vår primära uppgift att bidra till ökad kunskap om
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frågekomplexet i sin helhet och olika delanalyser har underordnats

detta syfte. Det var mot denna bakgrund som vi i Kapitlen 12-14
valde att utvidga beskrivningen av profilerna till att avse andra
variabler än de direkt profilgenererande. Analysen av de sidolig
gande frågor som i och med detta ställdes kunde förankras i de fi
nansiella utvecklingsförlopp som konstaterats i ett tidigare led.
Med utgångspunkt från begreppen finansiell balans, tillväxtgap och
tomgångsräntabilitet syftade på motsvarande sätt analyserna från
och med Kapitel 16 till att besvara huvudfrågan hur företagens
skiftande tillväxtgap kan förknippas med olika finansieringskällors
utveckling. Utifrån denna överordnade frågeställning kunde sedan
ett antal delfrågor härledas.

Studiens undersökningsresultat har framtagits via ett fler
tal tillvägagångssätt. De vägar som utnyttjats är följande:

Besrivning av samtliga företag med avseende på deras finan
siella utveckling under undersökningsperioden (jämför Kapi

tel 9).

Beskrivningar där de finansiella variablerna som sådana ut

nyttjats som klassificeringsgrund för att gruppera företa
gen (jämför Kapitlen 10-14).

Beskrivningar av finansiella karaktäristika för några utval

da företagsgrupper. Klassificeringsgrunden ägarförhållanden
har i första hand utnyttjats (jämför Kapitlen 15-19) men
också indelningsgrunderna storlek och branschtillhörighet
har punktvis uppmärksammats.

Sambandsanalyser, dvs studier av den statistiska samvaria
tionen mellan variabler vilka gjorts löpande i anslutning
till de beskrivningar som gjorts. Dessa sambandsanalyser
har avsett dels samtliga företag (jämför Kapitlen 11-14)
dels moderbolag och fristående bolag klassificerade på fö
retagskategorierna börsregistrerade, fåmansägda och övriga
bolag (jämför Kapitlen 16-19).

Beskrivningarna och sambandsstudierna har uteslutande byggt
på tvärsnittsanalysero I nedanstående sammanfattning av några mer

väsentliga undersökningsresultat gör vi ingen åtskillnad mellan de
använda analysmetoderna. I stället har vi sammanfört resultaten
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under olika huvudrubriker, där varje rubrik anger vilket samspel
mellan de finansiella variablerna som åsyftas.

20.3 VÄSENTLIGARE UNDERSöKNINGSRESULTAT

20.3.1 Allmänt

Nedan är det, där ej annat påpekas, undersökningsresultaten för pe
rioden 1966-1972 i sin helhet, dvs resultat byggande på variabler
enligt beskrivningsschemats flerperiodsversion (jämför Kapitel 4),
som kommenteras. De medianvärden eller aritmetiska medelvärden som
återges avser, där ej annat sägs, samtliga de 431 företag som stu
derats under nämnda period.

Allmänt har utvecklingen under studerad tidsperiod känne
tecknats aven sjunkande räntabilitet på totalt kapital. En i för
hållande till totalkapitaltillväxten lägre egenkapitaltillväxt har
medfört att skuldsättningsgraden ökat. Också räntabiliteten på eget
kapital har sjunkit under perioden. Effekterna aven ökad skuld
sättningsgrad har ej kunnat uppvägas aven sjunkande räntabilitet
på totalt kapital i kombination med en svagt stigande låneränta.

20.3.2 Tillväxttakt i och räntabilitet på totalt kapital

Medianvärdena för totalkapitalets tillväxttakt (T I
) och räntabili

tet (RT) har uppgått till 8,6 respektive 7,9 procent. Den starka
positiva samvariationen mellan Tl och RT har varit en utgångspunkt
för flertalet genomförda analyser. Det starka sambandet mellan
dessa variablerföranledde profiler som kunde karaktäriseras antingen
som högtillväxt/högräntabilitetsprofiler eller som lågtillväxt/låg
räntabilitetsprofiler. Huvudparten av studerade företag tillhörde
sistnämnda profiler.

Den positiva samvariationen mellan TI och RT har också gällt
för var och en av företagsgrupperna börsregistrerade, fåmansägda
och övriga företag. Vidare framkom att såväl storleken på som
spridningen för TI och Rr samvarierat negativt med företagets stor
lek. De börsregistrerade företagen har likaså kännetecknats av att
nämnda variablers storlek och spridning varit lägre än för de fåmans
ägda företagen,vilket torde sammanhänga med storleksskillnader.
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20.3.3 Tillväxttakt i och räntabilitet på eget kapital

Tillväxttakten i eget kapital (El) har som regel varit lägre än Tl .

Medianvärdet för El har uppgått till 5~7 procent. Beträffande stor
lek på och spridning i El är iakttagelserna av motsvarande slag som
de för T" och RT, dvs de börsreg;strerade/större företagen har känne
tecknats av lägre nivåer än de fåmansägda/mindre företagen.

Storleken på EJ har nästan uteslutande varit en funktion av

räntabiliteten på eget kapital efter skatt (R~) och därmed av ränta
biliteten på eget kapital före skatt (RE)' Medianvärdena för R~

och RE har utgjort 6,7 respektive l2~2 procent. Dock observerades
att justerad skattesats legat på en inte oväsentligt lägre nivå för
börsregistrerade företag. Medianvärdet har för dessa uppgått till
O~40 vilket kan jämföras med medianvärdet för fåmansägda företag
som utgjort 0,48. Skillnaderna torde sammanhänga med olika relativ
betydelse av ej skattepliktiga utdelningsintäkter och deklarations
mässiga avdrag för utdelningar på nyemissioner och vid utnyttjande
av investeringsfonder.

Företagens utdelningsbeteende har varit stabilt. Såväl

skillnader mellan företag som förändringar över tiden har varit små.
Inte oväntat har dock utdelningen i procent av eget kapital varit
högre för de börsregistrerade företagen än för övriga företag. Arit
metiska medelvärdet för lämnad utdelning i förhållande till eget ka
pital har för börsregistrerade och fåmansägda företag uppgått till
3,5 respektive 1,2 procent (genomsnitten avser företag som lämnat
utdelning). Det är främst också de börsregistrerade företagen som

genomfört nyemissioner. Företag som nyemitterat synes också ha haft
en högre Tl

, RT och El än övriga företag.
Skillnader mellan företag beträffande RE har i första hand

varit att tillskriva korresponderande skillnader i RT. Genomsnitt
lig låneränta och skuldsättningsgrad har inte i lika hög grad sam
varierat med RE. Givet den allmänna nivå på RT som kännetecknat
studerad tidsperiod har företagens möjligheter att utnyttja ränte
fria krediter varit av avgörande betydelse för storleken på RE-

Det innebär således att om samtliga skulder varit räntebärande på

marknadsmässig nivå skulle RE högst väsentligt ha reducerats med
åtföljande konsekvenser för tillväxten av eget kapital.



496

20.3.4 Skuldsättningsgrad, låneränta och skuldstruktur

Medianen och det aritmetiska medelvärdet för skuldsättningsgradens
(S/E) storlek har uppgått till 2,1 respektive 2~9. Beträffande pro
filerna har inte några klara mönster mellan TI och RT å ena sidan
och S/E å den andra observerats. l Både låg och hög S/E har kombine
rats med hög TI/hög RT eller låg TI/låg Rr . Också inom var och en

av grupperna börsregistrerade, fåmansägda och övriga företag har så
varit fallet. Liksom för TI , RT och El har dock S/E varit lägre för
de börsregistreradeistörre företagen än för de fåmansägda/mindre fö
retagen.

Medianvärdet för genomsnittlig låneränta (RS) har utgjort
5,4 procent. Mellan SIE och RS har en stark positiv samvariation
noterats. Emellertid har också konstaterats att företag med högre

SIE ~om regel haft en lägre andel ej räntebärande skulder av de to
tala skulderna. För profilerna med låg SIE har denna andel uppgått
till cirka 40 procentenheter. För hög-SIE-profilerna har motsvaran
de andel legat kring 20 procentenheter. Inte minst skattekrediter
nas andel har bidragit till dessa skillnader. Således har skuld
strukturen varit den primära förklaringsvariabeln till samvariatio
nen mellan SIE och RS.

Bland övriga observationer beträffande finansieringskällor
nas sammansättning märks att soliditeten (andelen eget kapital av
totalt kapital) samvarierat negativt dels med andelen kortfristiga
skulder (handelskrediter) av totalt kapital, dels med andelen icke
automatiska skulder av totalt kapital. I genomsnitt har företag med
en högre andel handelskrediter av totalt kapital också kännetecknats
av att resterande rörelsekostnaders (kostnader andra än avskrivning
ar samt löne- och löneberoende kostnader) storlek relativt totalt
kapital legat på en högre nivå.

20.3.5 Finansiell balans - förändringar av skuldsättningsgraden

För en majoritet av företagen har gällt att tillväxten varit obalan
serad i bemärkelsen att en TI överstigande El medfört ökningar av
skuldsättningsgraden. Medianvärdet för genomsnittlig årlig relativ-

l
Diskussionen här avser det för perioden genomsnittliga S/E-talet.
Beträffande betydelsen av initial S/E, se avsnitt 20~3.5.
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förändring av skuldsättningsgraden har uppgått till 3,6 procent.
Emellertid framkom att graden av finansiell obalans samman

hängt med nivån på Tt och RTo Högtillväxt/högräntabilitetsprofiler
na har exempelvis haft mindre ökningar av S/E än lågtillväxt/lågrän
tabilitetsprofilerna. Vid analysen av de börsregistrerade, fåmans
ägda och övriga företagen observerades likaså att för var och en av
företagsgrupperna har tillväxtgapet varit större för företag med låg
RT, dvs ökningarna av S/E har varit relativt mer markerade för dessa
företag än för företag med hög RTo

En i allmänhet väsentlig ökning i de finansiella tillgångar
nas andel av total kapitalet har löpt parallellt med en ökande skuld
sättningsgrad. De aritmetiska medelvärdena för denna andel har ökat
från 38 procentenheter vid undersökningsperiodens början till 44
procentenheter vid periodens slut. Denna ökning kunde hänföras till
koncernbetingade poster i form av aktier och fordringar. Också för
var och en av profilerna har i princip motsvarande utvecklingsten
denser gällt. överhuvud har profilerna uppvisat små skillnader mel
lan varandra vad gäller tillgångsstrukturen och dess utveckling.
Att den ökade skuldsättningsgraden generellt sett skulle ha kompen
serats aven ökad likviditetsgrad hos tillgångarna bedömdes ej som
sannolikt.

För de börsregistrerade företagen - men inte för övriga fö
retagsgrupper - framkom visst stöd för hypotesen att höjden på den
initiala skuldsättningsgraden haft en begränsande inverkan på Tt,
dvs företag med en högre S/E i utgångsläget har inte växt i samma
uts~räckning som företag med en lägre initial S/E. Denna observa
tion gällde inte bara för de börsregistrerade företagens Tt utan
även för deras tillväxttakt i icke-automatiska skulder.

2003.6 Tillväxtens finansiering med skulder

Beträffande tillväxtens finansiering med icke-automatiska skulder
framkom ett påtagligt positivt samband mellan tillväxttakten i ma
teriella anläggningstillgångar och tillväxttakten i icke-automatiska
skulder. Däremot kunde vi ej notera några klara mönster mellan RT
och tillväxttakten i icke-automatiska skulder. Allmänt har annars
gällt att periodens sjunkande soliditet korresponderat med en mot
svarande ökning av de icke-automatiska skuldernas andel av total
kapitalet. Medan det aritmetiska medelvärdet för soliditeten
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minskat från 36 till 31 procentenheter har motsvarande värden för
de icke-automatiska skuldernas andel ökat från 17 till 23 procent

enheter.
Det aritmetiska medelvärdet för handelskrediternas andel

av total kapitalet har under perioden sjunkit från 20 till 17 pro
centenheter. Profildata antydde att företag med högre T' och högre
RT finansierat en lägre andel av sin tillväxt med handelskrediter
än företag med lägre TI och lägre RT. Motsvarande mönster framkom
också för grupperna fåmansbolag och övriga bolag.

Automatiska räntefria skulder (skattekrediter, kortfristiga
löneberoende skulder m m) är den finansieringsform som visat sig
mest lönsamhetsberoende. Aritmetiska medelvärdet för andelen skat
tekrediter av totalt kapital har under perioden sjunkit från 12 till
11 procentenheter. Starka positiva samband mellan RT och tillväxt
takt i skattekrediter har noterats. Företag med hög RT och hög T'
har i motsats till företag med låg RT och låg TI kunnat öka eller
bibehålla den andel av total kapitalet som faller på skattekrediter.

Vidare konstaterades att fåmansägda företag trots högre skuld

sättningsgrad kunnat finansiera en större andel av tillväxten
med skattekrediter än börsregistrerade företag. Detta samman
hänger bl a med skillnader i utdelningsbeteendet och med skillna
der beträffande utnyttjandet av ovan nämnda ej skattepliktiga
intäkter och deklarationsmässiga avdrag. Vidare har vi inte kunnat

belägga att företag ökat sina varulager för att kunna göra större
lagernedskrivningaro En minoritet av företag har varje år av

studerad tidsperiod kunnat utnyttja maximala skattemässiga av- och
nedskrivningsmöjlighetero

De kortfristiga löneberoende skuldernas andel av totalkapi
talet har uppvisat stor stabilitet. Under studerad period har arit
metiska medelvärdet för denna andel ökat från 4 till 5 procenten

heter. Motsvarande värden har på ett undantag när gällt för pro
filerna. Detta innebär att också dessa skulder varit tillväxt- och
lönsamhetsberoende. Exempelvis observerades för var och en av grup
perna börsregistrerade, fåmansägda och övriga företag en stark po-
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sitiv samvariation mellan tillväxttakten i löneberoende skulder å
ena sidan och TI och RT å den andra. Tillväxt- och lönsamhetsbero
endet är dock aven annan karaktär än skattekrediternaso För den
senare skuldkategorin gäller att den andel av TI som kunnat finan
sieras med skattekrediter samvarierat positivt med höjden på TI och
RT. För de kortfristiga löneberoende skuldernas del är det snarast
så att den andel av Tt som kunnat finansierats med dylika skulder

varit oberoende av Tl och RTo

Våra iakttagelser beträffande tillväxtens finansiering efter
lämnar ett intryck av att företagens kreditförsörjning i stor ut
sträckning varit lItillfällighetsstyrdll. I allmänhet förefaller det
ej som om en från företagen medveten förd finansieringspolitik skulle
ligga bakom skuldstrukturens utveckling. Således sammanhänger skuld
strukturens förändringar med faktorer som ökningstakten i materiella
anläggningstillgångar, verksamhetens konstnadsstruktur, företagets TI

och RT etc. Givet graden av egenkapitalfinansiering synes finansi
eringspolitiken, dvs "va l et ll mellan alternativa främmande finansie
ringskällor i stor utsträckning vara en följd av den förda företags
politiken i övrigt och/eller av de lIinstitutionellt" betingade möj
ligheterna att tillgå kreditformer.

20.3.7 övriga observationer med anknytning till företagens tillväxt
och räntabilitetssituation

Undersökningsresultaten enligt denna studie pekar dithän att kombi
nationen hög T' och hög RT varit gynnsam från en rad utgångspunkter.
En viktig iakttagelse i det sammanhanget är att företag med denna
kombination haft en högre ökningstakt beträffande antalet anställda
och därmed av lönekostnaderna (jämför de kortfristiga löneberoende
skulderna). Vidare har gällt att företag med en högre räntabilitets
nivå också kännetecknats aven högre produktivitetsnivå. Vi har
även sett att företag med hög TI/hög RT haft ett mindre relativt be
hov av att utnyttja lånemarknaden - jämför den i dessa fall oföränd
rade eller ej så starkt ökande skuldsättningsgraden. Det i sin tur
torde också ha medfört att dessa företag i högre grad än andra kunnat
hålla tillbaka eventuella ökningar i finansiell risk. Våra data har

också visat att variationskoefficienten för årsvisa RT-tal tenderat
att minska med höjden på genomsnittlig RT. Detta motsäger ej hypo
tesen att rörelserisken och därmed även total risken ligger på en
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lägre nivå för högtillväxande/högräntabla företag än för lågtil1

växandeilågräntabla företag.
Hypotesen att företagen anpassar sina förräntningskrav (låt

vara att förräntningskraven måste approximeras med faktiskt utfall
på RT) med hänsyn till låneräntans nivå och/eller i vilken utsträck
ning räntefria/räntebärande krediter kunnat utnyttjas fick ej stöd
av datamaterialet4 I stället noterades exempelvis en negativ sam
variation mellan RT och RS vilket i första hand torde har föran
letts av skattekrediterna - jämför sambandet mellan RT och skatte
kredittillväxt. Vid analysen av moderbolag och fristående bolag
framkom ej heller något samband mellan RT och den initiala kapital
strukturen. Denna analys gav inte heller något stöd för hypotesen
att - oavsett utfall på årlig RT och E' - företaget upprätthåller
en över tiden jämn TI

, dvs hypotesen att för bibehållandet av viss
konstans i årlig T I får skuldfinansieringen tjäna som buffert när
graden av egenkapitalfinansiering varierar. Spridningen över tiden
för de årsvisa värdena på RT, El och T J har nämligen varit likartad.
Detta antyder att variationer i RT och EJ också slagit igenom på T I

•

Skillnader i RT mellan företag har i första hand förknippats
med skillnader i vinstprocent. Tillgångarnas omsättningshastighet
har inte i lika hög grad samvarierat med företagens RTo

20.4 FRAMTIDA FORSKNING OCH EXEMPEL PA DATABANKENS FORTSATTA
ANVÄNDNINGSMöJLIGHETER

Via profilanalysen sökte vi identifiera förekomsten av olika möns
ter av finansiella utvecklingsförlopp. En naturlig fortsättning på
den inslagna linjen vore dels att studera huruvida de typiska ut
vecklingsförloppen även kvarstår efter 1972, dels att låta analysen
avse undergrupper av företag. Vad vi i det senare fallet närmast
tänker på är att genomföra analyser sedan företagen grupperats på
storleksklasser och branscher. Detta kan ge ytterligare information
om de skilda finansiella villkor som företag har att arbeta under.
Ännu en intressant skiljelinje går mellan förlustföretag och icke
förlustföretag. I Kapitel 17 och 19 noterades att det fanns åtski1
lig~ företag vars genomsnittliga räntabilitet under undersöknings
perioden varit negativ eller legat nära noll. För dessa företag
observerades emellertid samtidigt att spridningen i de årsvisa
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räntabilitetstalen ofta varit storo Man har skäl att anta att det
finansiella beteendet i förlustföretag är artskilt från det hos lön

sammare företag o
Att majoriteten av våra analyser givit vid handen att före

tag med hög Tl också haft hög RT och att företag med låg TI också
haft låg Rr antyder indirekt att ett aktivt utnyttjande av leverage
effekten varit ett mindre frekvent beteende. Med ett aktivt utnytt
jande förstår vi då att företag även vid en måttlig nivå på RT lagt
sig på en hög tillväxtnivå. Atföljande förändringar i S/E skulle
vid en oförändrad nivå på Rr ge en högre RE och därmed en högre El.

En längre gående disaggregering av datamaterialet skulle dock sanno
likt kunna ge information om de förhållanden under vilka denna typ
av beteende förekommit.

I Kapitel 19 har vi försökt göra en viss riskanalyso Att
ex post mäta risk innebär dock uppenbara problem. Vid planläggning
en av denna studie hade vi förhoppningen att för ett urval av före
tag kunna jämföra registrerat utfall med företagens planer. Huvud
intresset skulle härvid knytas till en jämförelse mellan utfall och
plan för kapitaltillväxt, räntabilitet och förändring av skuldsätt
ningsgrad. Om ingen avvikelse föreligger beträffande TI men en ne
gativ avvikelse beträffande RE och som följd därav en negativ avvi
kelse beträffande El, måste den planerade men uteblivna IJ självfinan

sieringen" kompenseras aven ej planerad skuldökning. Denna typ av
förklaringsgrund till ökad skuldsättningsgrad hade vi hoppats kunna
empiriskt studera. För företag som planenligt ökat sin skuldsätt
ningsgrad för att uppnå en viss kapitaltillväxt var vi intresserade
av att undersöka om genomförd plan bedömts innebära en mindre to
tal risk än lägre tillväxttakt i kombination med mindre ökning av
skuldsättningsgraden eller om den planerade ökningen av skuldsätt
ningsgraden gav uttryck för ändrad attityd till finansiell risk.
En kombinerad ex ante/ex post-ansats visade sig emellertid vara en
orealistiskt hög ambitionsnivå. Den utgör därför fortfarande en
uppgift för framtida forskning.

Vi har i denna studie bl a sett hur de framtagna profilerna

exemplifierar olikartade finansiella beteenden. Genom att intensiv
studera de typföretag som ligger närmast respektive profils centrum
- jämför Donaldsons (1969) och Gandemos (1976) ansatser - skulle
ytterligare insikt om utvecklingens villkor kunna förmedlas. Fram-
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för allt skulle också andra variabler än de i denna studie använda
kunna inbegripas i analysen. Prisutvecklingen på företagets pro
dukter, företagets konkurrenssituation~ diversifieringsgraden, vi
kande eller ökande marknadsandelar etc är exempel på faktorer som
borde ha stort förklaringsvärde för de finansiella utvecklingsför
loppens varierande natur. I det sammanhanget skulle det också vara
möjligt att fördjupa analysen av enskilda skuldslags betydelse för
skuldsättningsgradens utveckling. Den ökade betydelse som special
instituten, t ex Industrikredit, Företagskredit, Exportkredit,
Investeringsbanken etc, fått för de icke-automatiska skuldernas ut
veckling är till stora delar ett outforskat fält. Hur bedömer fö
retagsledningar den risk som kan förknippas med dessa skuldslag
jämfört med de skuldslag som härrör från mer traditionella kredit
former? Atskilliga förpliktelser, exempelvis borgens- och ansvars
förbindelser av betydelse vid bedömningar av företagens risksitua
tian, är vidare av den karaktären att de ej låter sig uttryckas med
hjälp av de redovisningsbaserade mått som använts i denna studie.

I fråga om mätmetodik vore det värdefullt att mera ingående
än vad vi kunnat göra analysera om och hur studerade utvecklingsför
lopp påverkas av mätningar enligt ett konsekvent system för infla
tionsredovisning. Detta är speciellt angeläget vid uppföljningsstu

di er avseende ti den efter 1972.

Ett annat väsentligt mätmetodologiskt spörsmål som inte kunnat
besvaras i denna studie rör undersökningsenhetens betydelse för er
hållna undersökningsresultat. En jämförelse mellan koncerner och
bolag framstår som önskvärd. I takt med den fortlöpande utveckling
som skett på koncernredovisningens område torde en sådan jämförelse
snart vara möjlig även på ett större material. l

I och med att undersökningens databank fortlöpande uppdate
ras och successivt omfattar en allt längre tidsperiod ökar också
möjligheterna att via tidsserieanalyser göra sammanhängande bedöm
ningar av enskilda företags utveckling över tiden. Den finansiella

l
Förutsättningar för en sådan studie bör i dag föreligga. Inom
EFI pågår således projektet "Findata" som syftar till att insamla,
bearbeta och lagra finansiella koncerndata för börsregistrerade
företag. För närvarande omfattar "Findata" ett 50-tal företag.
För huvudparten av dessa finns data fr o m 1966.
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utvecklingen för nystartade företag kan därvid utgöra ett intressant
studieobjekt. Också bedömningar av hur företagens utveckling påver
kas av konjunkturutveckling, återkommande ekonomisk-politiska åtgär
der och andra förändringar i den finansiella omvärlden är något som
underlättas genom tillgången på längre tidsserier. Undersökningens
databank kan också utnyttjas för studier av avgränsade delar av fö
retagens finansieringspolitik. D~ avvägningar mellan resultatregle
rande åtgärder som i rummet och över tiden kännetecknar olika före
tagskategoriers bokslutspolitik är exempel på ett sådant studieom
råde.

Slutligen vill vi peka på ett stort och till en övervägande
del obearbetat fält, nämligen internationella jämförelser mellan fö
retag. Som tidigare nämnts förefaller den sjunkande räntabiliteten
i kombination med en ökande skuldsättningsgrad vara en utveckling
vilken under den senare delen av efterkrigstiden försigått i många
industriländer. l Till följd av skillnader i inflationstakt~ skill
nader i redovisningspraxis, skillnader i datas kvalitet etc skulle
denna typ av jämförelser stöta på långt större problem än dem som
avser företagsjämförelser inom ett och samma land. Icke desto mind
re framstår det som angeläget att söka klargöra i vilken mån den
Ilsvenska utvecklingenII är en konsekvens av ekonomiska och sociala
strukturförändringar vilka är nationellt eller internationellt be
tingade.

l Jämför OECD (1976, s 142 ff).
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SYMBOlFÖRTECKNING

Nedanstående förteckning avser primärt beskrivningsschemats variabler.

I vissa sammanhang - jämför exempelvis Kapitel 5 och Appendix 2 
används också symboler för att beteckna enskilda resultat- och balans
räkningsposter. De av dessa symboler, vilka ej fortlöpande används,
har inte heller medtagits nedan.

Hur huvudparten av nedanstående variabler definierats i resultat
och balansräkningstermer framgår av Kapitel 5, avsnitt 5.4 och
Appendix 2, avsnitt 2.4.

VARIABLER

A Antal arbetstimmar
AA Andra automatiska ej räntebärande skulder
AD Aktier i dotterbolag
AF Automatiska räntefria skulder
AK Resterande rörelsekostnader
AN Antal anställda
AP Pensionsskulder
AR Automatiska räntebärande skulder
AS Automatiska skulder
AT Anläggningstillgångar
AV Avskrivningar
SR Beskattade reserver
OF Driftsfrämmande tillgångar
DT Driftsnödvändiga tillgångar
E Eget kapital
EOR Del av obeskattade reserver fallande på eget kapital (t OR)
ER Redovisat eget kapital
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FR Resterande finansiella tillgångar
FT Finansiella tillgångar
FV Förädlingsvärde
HK Handelskrediter (skulder)
lA Icke-automatiska skulder
IF Investeringsfond
KC Koncernfordringar (kort- och långfristiga)
KS Kortfristiga skulder
L Löne- och löneberoende kostnader exklusive pensionskostnader
LB Kortfristiga löneberoende skulder
LI Likvida tillgångar
LP Löne- och löneberoende kostnader inklusive pensionskostnader

LS Långfristiga skulder ~xklusive skattekrediter
MA Materiella anläggningstillgångar
N Nyemission (kontant- och apportemission)
NV Nettovinst
O Omsättning
OR Obeskattade reserver
OT Omsättningstillgångar
RE Räntabilitet på eget kapital
RS Genomsnittlig låneränta
RT Räntabilitet på totalt kapital
RAR Genomsnittlig låneränta på automatiska räntebärande skulder
RDF Räntabilitet på driftsfrämmande tillgångar
RDT Räntabilitet på driftsnödvändiga tillgångar

RIA Genomsnittlig låneränta på icke-automatiska skulder
Rro Tomgångsräntabilitet

R(AR+IA)Genomsnittlig låneränta på automatiska räntebärande skulder
och icke-automatiska skulder

RA Realtillgångar
RF Rörelsefrämmande tillväxt i eget kapital

s eff Effektiv skattesats
S Skulder
SK Skattekrediter
SR Redovisad skattekostnad

t Nominell inkomstskattesats
t Vägd nominell inkomstskattesats
T Totalt kapital eller totala tillgångar
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Ta Balanserad tillväxttakt totalt kapital
TK Totala kostnader
TS Tröskelskatt
TV Tröskelvi.nst
U Lämnad utdelning

VE Resultatmått för beräkning av RE
Vs Räntekostnader
Vr Resultatmått för beräkning av Rr
VOT Resultatmått för ber'äkning av RDT
VFS Resovisat resultat före skatt
VL Varulager
INDEX OCH öVRIGA BETECKNINGAR

L1(%)

j

ffi

o

s

Tillväxttakt
Storhet efter skatt

Förändring. antal enheter
Förändrinq, relativa tal
Företagsindex
Arsindex
Nivåvärde; i allmänhet betecknar dock variabelsymbol utan
tidsindex sådana variabler som hämtats från beskrivnings
schemats flerperiodsversion

Undersökningsperioden~hörjnn
Undersökningsperiodens slut
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MATTEN OCH MÄTTIDPUNKTEN

I kapitel 3 avsnitt 3.6 anfördes följande:

l. Räntabilitetsmåtten speglar förräntningsintensiteten

2. Presumtionen att insättningar och uttag av kapital skett linjärt
över perioden innebär ingen nämnvärd felkälla för räntabilitets
talens storlek

3. Måtten på kapitalets tillväxttakt anger en årstillväxt

r detta appendix skall nämnda tre punkter belysas.

1.2 ARSRÄNTA OCH FÖRRÄNTNINGSINTENSITET'

Med årsränta (diskontinuerlig för en period av ett år) förstås en rän
ta som en gång årligen vid periodens slut läggs till kapitalet. 2 Vid
förräntning över en period erhålls att

K. = K. l (l+i)
J J- ( l )

där K. är kapitalet vid periodens slut, K. 1 = kapitalet vid periodens
J J-

början och i = periodens räntesats. Om vi löser för i erhålls att

i = (K.-K. l) / K. l (2)J J- J-

dvs räntan är lika med periodens kapitalökning satt i relation till

l För en matematisk stringent framställning av skillnaden mellan års
ränta (diskontinuerlig ränta) och förräntningsintensitet (kontinuer
lig ränta) se Allen (1966, s 228-232).

2 Ränta på bankbok är exempel på en årsränta.



(4)

508

kapitalet vid periodens början, givet att kapital inte insatts eller
uttagits under perioden. Innebörden aven årsränta är således att
räntan (vinsten) på insatt kapital utfaller vid den tidpunkt då
perioden går till ända. l

Med förräntningsintensitet eller kontinuerlig ränta, p,

förstås en ränta som läggs till kapitalet ett oändligt antal gånger
under perioden, dvs momentan förräntning. Med användning av tidigare
symboler, och förutsatt att insättning och uttag är lika med noll,
gäller att

Kj = Kj _l o eP ( 3 )

där e = basen i det naturliga logaritmSystemet0 2 Löser vi för p

erhålls

p = log (K./K. l)e J J-

dvs räntan är lika med den naturliga logaritmen för kapitalet vid
periodens slut satt i relation till kapitalet vid periodens början.
Om likheten enligt (1) insätts i (4) erhålls

p = loge (l+i) (5)

Det finns således ett entydigt samband mellan årsräntan och
förräntningsintensiteteno Förutsatt att K. och K. l samt att både

J J-
p och i är större än noll, gä]ler alltid att p < i, eftersom
loge (1+;) < i. Kännedom om i innebär också kännedom om p samt
vice versa.

l Detta förhållande ändras ej av att insättning och uttag av kapital
tillåts. Då gäller att

i = (K. - I. + u. - K. 11!(K. l + I. (a a + ..• + a a ) -
J J J J- J- J l l m m

- Uj (Slbl + 000 + 5mbm))·

där k går från l till m, Ij = periodens totala insättning, Uj = perio
dens totala uttag, ak=återstående periodandel när aklj insätts, Sk =
= återstående periodandel när bkUj uttages, ak = andel av Ij som vid
viss tidpunkt insätts samt bk = andel av periodens U· som vid viss
tidpunkt uttageso Uttryckets nämnare utgör således eit vägt genomsnitt
av under perioden satsat kapital (exklusive periodens ränta)o

2 Tillåter vi insättning och uttag av kapital gäller att

K. = K. eP + (a r Ct1P + o • o + a ramP) - (blUSIP+ o. o + b uf3mP ) o Beträf-
J J-l .:::r:~.~ rv m m

fande ipnebörden av ~k' bk och Sk hänvisas till föregående not.
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1.3 RANTETYP TILLÄMPAD I DENNA STUDIE

Den denna studie tillämpade räntetypen sammanhänger med vår syn på
skuldsättningsgraden. Det är definitionen av S·/E. som verkat

J J
styrande på huruvida vi mäter en ränta av typ i eller po Låt oss

därför ta sambandet REj = RTj + (RTj - RSj ) ~j/rj som utgångspunkt för
en diskussion kring denna punkt. Antag att

1. E. = E. l + VE· samt E. = E. l + VE·/2, dvs att eget kapital
J J- J J J- J

vid slutet av period j är lika med eget kapital vid periodens
början med tillägg för periodens resultat efter räntekostna
der. Här bortses således från inkomstskatt.

S. = S. l = SJ" dvs att skulderna är oförändrade under året.
J J-

VSj ' periodens räntekostnader, förfaller en gång årligen vid
periodens slut.

Beträffande defintionen av Sj/Ej gäller nu att dess nämnare Ej
inkluderar halva periodresultatet,VE. Detta innebär att skuldsättnings
begreppet omfattar befintligt kapital i sin helhet. Därmed inkluderas
även den del av kapitalet, vilken är av karaktären periodvinst. Sam
tidigt avser begreppet förhållandena vid en och samma tidpunkt. En
definition av skuldsättningsgraden, vilken exkluderar delar av kapita
let bara därför att detta svarar mot under perioden uppkommet resultat,
anser vi som mindre lyckad. Om vi i nästa steg beaktar att det defi
nitionsmässiga sambandet mellan variablerna skall gälla, följer

att RE· = VE·/I., att RS· = VS·/~. samt att RT· = (VS· + VE') l
J J J J J J J J J

l (Sj + I j ). Eftersom nämnaren i REj inkluderar halva periodresultatet
kan vi konstatera att REj inte är en räntetyp av karaktären i. Detta

skulle förutsätta en definition sådan att REj = VEj/Ej_1o Under an
givna förutsättningar är emellertid RS· definitivt av karaktären i.

Dess nämnare inkluderar ingen del av V~j} RTj , slutligen, blir ett

l Under mer realistiska förutsättningar gäller dels att delar av VS.
inte behöver vara en årsränta utan kan förfalla till betalning J

halvårsvis eller kvartalsvis, dels att upplupna räntekostnader kan
vara inkluderade i S. och S'_l' vilket i sin tur påverkar mätningen
av s .. En renordladJmätnin~ av räntetyp i över RE" R . och R

T
.

skulle således också förutsätta att upplupna ränto~ ex~1uderas trån
skuldsättningsgradsdefinitionen.
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mellanting av de räntetyper som REj och RSj utgör. RTj är mer snarlik

REj ju mindre VSj och Sj som föreligger.

Ovan såg vi,att p alltid understeg i. Med definitionen på

REj följer att också denna understiger i. Låt oss se hur räntetypen

enligt REj skiljer sig från p och i. Förutsätt först att insättning

och uttag av kapital inte förekommit under perioden. Då gäller att

p = iK. 1 / (K. 1 + iK. 1 / 2)J- J- J-

där p = räntetyp enligt exemplets RE· samt iK. 1 = v. = periodresul-
J J- J

tatet.Tanken med p är att periodresultat relateras till periodens

genomsnittliga kapital. I Tabell App 1:1 redovisas vilka förhållanden

som råder mellan i, p och p. Givet vissa värden på i har värden på

p och P framtagits utifrån (5) och (6).

Tabell App 1:1. Värden på förräntningsintensiteten (p) och den "approxi
mativa" förräntningsintensiteten (p) givet vissa
procentsatser för årsräntan (i)

p

p

i = 5

4,88

4,88

i = 10

9,53

9,52

i = 20

18,23

18,18

i = 50

40,55

40,00

i = 100

69,31

66,67

Skillnaden mellan p och p är för praktiskt bruk försumbar. Vi

kan hävda, att vi mäter förräntningsintensiteten när halva period

resultatet inkluderas i det genomsnittliga kapitalet. l 2

Om den förutsättningen släpps, att insättning och uttag av

kapital inteförekommit,gäller att nämnaren i uttryck (6) måste om

fatta ett med hänsyn härtill vägt genomsnittligt kapital. Om detta

genomsni tt betecknas med Kj gäll er att
ffi ffi

K. = K. 1 (l + c.~ uka k - d.~ Skbk) + V
J
./2 (7)

J J- Jk=l Jk=l

l För en matematiker är det enbart den momentana räntan enligt ut-
tryck (5), dvs den ränta där alla periodgränser är utsuddade, som i
absolut mening låter sig definieras. För andra räntetyper får valet
av kapitalbas rätta sig efter ändamål eller vad man vill jämföra med.
Det kan sålunda inte hävdas att p är att föredra framför i. Däremot
kan ju räntetypernas approximationsgrad i förhållande till p stude
ras. Källa: Uttalande av matematikern O Hanner enligt Hanner
(1962).--

2 I förlustfallet kan p anta värden vilka förefaller mindre rimliga.
Ytterlighetsfall: Antag att hela kapitalet går förlorat under
ett år. Värdena på i, P och p blir då -100%, -200 % och -00. Jäm-
för också med ter Vehn (1959, kap 13, s 41).
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där cj = periodens totala kapitalinsättning i förhållande till Kj _l ,

d. = periodens totala kapitaluttag i förhållande till K. l' a k =
J J-

återstående periodandel när ak CjKj _l insätts, Sk = återstående period-
andel när bk d.K. l uttages, ak = andel av periodens c.K. 1 som vid

J J- J J-
viss tidp~nkt insätts, bk = andel av periodens d.K. l som vid viss

J J-
tidpunkt uttages och Vj = periodens resultat.

Emellertid kan vi inte vid mätning av p utnyttja formuleringen
enligt (7). I stället tvingas vi konstatera periodens genomsnittliga
kapital som ett aritmetiskt medelvärde av kapitalet vid periodens
början och slut, dvs förutsätta att insättningar och uttag skett lin
järt över perioden.' Låt ~ beteckna vår skattning. Då är

K. = K. 1 (1 + c./2 - d./2) + V./2 (8)
J J- J J J

Om P är den ränta vi mäter därför att Kj är vår definition av
genomsnittligt kapital, erhålls vidare att

p = P K./K.
J J

p - p =P (K./K. l)
J J

(9)

Skillnaden i antal procentenheter mellan p och p betingas av

höjden på p samt i vilken mån kvoten mellan Kj och Kj avviker från '0
Att K./K. nämnvärt skulle avvika från l, därför att d

J
./2 är skilt från

J J
djLSkbk, är inte sannolikt. Kapitaluttag i form av aktieutdelning och
amortering uppgår regelmässigt till små belopp i förhållande till be
fintligt kapital. Även om LSkb k avsevärt skulle skilja sig från 1/2,
har detta ingen nämnvärd genomslagskraft på K./K., därför att d.

J J J
regelmässigt torde anta ett litet värde. Dessutom gäller med avseende
på aktieutdelning, att LSkbk borde ligga i närheten av 1/2, eftersom
utdelningen vanligtvis är förlagd till periodens mitt snarare än till
dess början eller slut. Kapitaltillväxt till följd av kapital insätt
ning uppgår däremot stundtals till betydande belopp. För att belysa

antagandet att cjLCika k= cj /2 har vi för några olika räntabilitets-
tal prövat hur mätfelet, p- p, beror av insättningens storlek och
dess tidsmässiga förläggning. Detta framgår av Tabell App 1:2. Kolum-

l Beträffande förändringar i kortfristiga skulder, vilka normalt sker
löpande under perioden, är förutsättningen helt realistisk. Vi kan
emellertid inte utesluta att upptagande av större långfristiga lån,
genomförande av nyemission etc kan ha haft en sådan tidsmässig för
läggning att vår skattning av genomsnittligt kapital avsevärt avvi
ker från det vägda genomsnittet, Kj .
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nen längst till vänster anger räntabilitetstalets storlek (p = 'O~ 20
och 40 procent). I nästa kolumn anges för respektive räntabilitets
tal storleken av periodens kapital insättning i förhållande till kapi
talet vid periodens början (Cj = 1/10, 2/10, 4/10 och 8/10). Resteran
de kolumner anger fem tänkta tidpunkter då periodens kapital insätt
ning faktiskt ägt rum. Omedelbart vid periodens början (Luka k = 1),
efter ett kvartal (Luka k = 3/4) etc.

Tabell App 1:20 Mätfel (p - p) till följd av att kapitalmätningen
ej baseras på ett vägt genomsnitt. Mätfelet beräknat
vid olika antaganden om räntabilitetstalets höjd (p),
kapitalinsättningens storlek (c.) och insättnings-
tidpunkter. J

Räntabili
tet (p)

(%)

10

20

40

Insättning/ Andel av perioden som förflutit fram
kapital vid till insättningstidpunkten
periodens
början (c . ) ° 1/4 1/2 3/4 l

J
r - - - .- - ~ .- - - .

1/10 0,45 I 0,23 - -0,23; -0,45

2/10 0,87 l 0,43 -0,43: -0,87i
4/10 1,57 I 0,79 - -0,79' -1,60L ____________ ..J

8/10 2,68 1,35 -1,37 -2,75

1/10 0,85 ,-ö 43 - -: - - - - -=-6-43....' -0,86I ' , I

2/10 1,62 I 0,81 -0,82: -1,65
I

4/10 2,96 I 1,49 - -1,51' -3,05L. _ _ _ _ ,_ _ _ _ _ _ __ _ _:J

8/10 5,00 2,54 -2,61 -5,29

1/10
.- - - - ~ ,- - .- - - - - - - ,

-1,641,51 I 0,76 - -0,77,

2/10 2,86 I 1,44 -1,47; -2,96I

4/10 5,16 ' 6 I -5,52LS'_~ _.,:-_____ =2...27..~·1

8/10 '8,65 4,44 -4,71 -9,70

I för oss aktuella områden - jämför de inramade tabellvärdena,
dvs räntabilitetstal sällan överstigande 40 procent samt kapital insätt
ningar sällan överstigande 40 procent av kapitalet vid periodens
början och en tidsförläggning av insättningarna, vilken genomsnittligt
kan förväntas avvika från periodens mitt med högst 1/4 period - är
räntabilitetstalen uppenbarligen okänsliga för schablonen att förlägga
insättningar och uttag av kapital till periodens mitt.'

l En motsvarande analys för kapitaluttag visar naturligtvis ett om
vänt mönster, dvs negativa avvikelser föreligger när uttag skett
mot periodens slut och vice versa. Annars kan ju Tabell App l: 2 tolkas
i termer av nettoinsättning, dvs som skillnaden mellan periodens kapital
insättning och kapitaluttag.
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Slutsatsen av ovanstående är att tillämpad räntetyp, p, ligger
mycket nära det egentliga måttet på förräntningsintensitet, p. Be-

*träffande REj (och REj ) behövs knappast några reservationer. För RSj
och därmed RTj måste däremot påståendet modifieras. Vi har tidigare
konstaterat, att om VSj alltid betalas vid periodsluten är RSj en ränta
av typ i, dvs en årsränta. Om skuldräntorna förfaller till betalning
vid flera tidpunkter under året,kommer vår mätning av RSj att under
skatta den faktiska årsräntan, dvs RSj närmar sig värdena för p.
Sedan förhåller det sig normalt också så,att delar av VSj såsom upp
lupna räntekostnader finns inkluderade i den skuldsumma, som kan
avläsas på balansdagen. Vidare kan man anta,att företag normalt har
en växande skuldsättning och därmed en från period till period ökande
skuld för upplupna räntekostnader. Följden härav är,att RSj i allmän
het skulle ligga på en nivå överstigande p men understigande i. Efter
som RTj innehåller komponenter, som betingar såväl REj som RSj kan
inte heller Rrj sägas utgöra ett renodlat mått av typ p. Också Rr
kan förmodas överstiga p. Dock torde differensen vara mindre än den
som gäller för RSj .

Som indirekt framgått av Kapitel 2, avsnitt 2.2 och Figur 2:1
l

representerar våra mått på kapitaldelars tillväxttakt en årstillväxt.

Genom att dividera kapitalökningen under perioden med det genomsnitt
liga kapitalet under perioden hade det i och för sig varit fullt möj
ligt att låta måtten approximera den tillväxtintensitet som förelegat.
Av två skäl har emellertid en årstillväxt valts. Dels förefaller denna
vara mer i linje med det gängse synsättet på tillväxt: periodens
kapitalökning satt i relation till kapitalet vid periodens början.
Dels innebär en mätning av årstillväxt att utnyttjade relationstal
för beskrivning av tillgångsstrukturen, skuldstrukturen, soliditeten
mm avser förhållanden vid periodens början. Om måtten på tillväxt
takt kopplas till dessa ingångsrelationer kan på ett mer lätthanter
ligt sätt även relationerna vid periodens slut konstateras.

1_
Detta framgår om inte annat av sambandet E~ = R~ .. E.IE. -

-U./E. l+N./E. l. Korrektionsfaktorn J J J J-l
_J J- J J-
E./E. l erfordras för att förvandla måttet på tillväxtintensitet

J J-
(R~j) till ett mått på årstillväxt (E~).

a
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MÄTINSTRUMENTET I DESS
DETALJER

De mätaspekter som studien aktualiserat behandlas dels i Kapitel 3
och 5, dels i Kapitel 7 och 8 vid den metodologiska utvärderingen
av använda mått. I detta appendix skall vi dessutom lämna en mer
detaljerad redogörelse kring mätinstrumentets poster och innehåll.
Genomgående gäller att beskrivningen avser företag i år j varför,
för att ej tynga framställningen, företags- och årsindex utelämnas
nedan. I avsnitt 2.2 beskrivs mätinstrumentets detaljspecifikation,
dvs vilka poster instrumentet omfattar samt innehållet i respektive
post. I avsnitt 2.3 diskuteras sådana ej uppenbara antaganden och
förenklingar, som har måst göras för att säkerställa de praktiska
förutsättningarna för en bred datainsamling. Gjorda förutsättningar
kring olika poster avser ofta sambanden mellan de tre värdebegreppen
justerat värde ,JV, bokfört värde, BV, samt skattemässigt restvärde,
SV. l I avsnitt 2.4 visas hur de vid avrapporteringen av studiens de
skriptiva syfte mer vanligt återkommande variablerna definierats
utifrån mätinstrumentets poster. För den nedanstående beskrivningen
gäller vidare att aspekter som redan berörts i den löpande framställ
ningen inte kommer att kommenteras.

När i detta appendix dessa begrepp utan närmare bestämning utnytt
jas, åsyftas den värdering, som åsätts de vid balanstidpunkten
kvarvarande tillgångarna. Om värdebegreppen däremot hänför sig
till under perioden avyttrade tillgångar, påpekas detta.
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2.2 INSTRUMENTETS DETALJSPECIFIKATION

2.2.1 Balansräkningen

I Tabell App 2:1 specificeras balansräkningsmallen i sin helhet.
Tillgångars och skulders fördelning på huvudkategorier är ibland
schablonmässig i bemärkelsen att den inte behöver överensstämma med
det enskilda företagets egen klassificering. Exempelvis avser under
OT 2 upptagna obligationer etc även eventuellt långfristigt innehav
av dylika värdepapper. För åren 1962-1965 inkluderar post OT '7
även eventuella långfristiga lån till personal och andra låntagare
än dem som explicit uppräknas i balansräkningen. För nämnda år in
kluderar post OT 7 också eventuellt aktiverade immateriella anlägg
ningstillgångar. AT l B inkluderar genomgående även aktier, som
hålls i likviditetsreservsyfte och som rätterligen vore att anse
som ett kortfristigt innehav. På samma sätt kan AT 3 innehålla
fordringar av kortfristig natur. KS 6 inkluderar inte nödvändigt
vis kortfristig del av långfristiga skulder. För åren 1962-1965
har checkräknings- och byggnadskreditiv i sin helhet hänförts till
KS 6 B. övriga lån från banker och kreditinstitut finns uteslutande
under post LS 2 B.

Beträffande innehållet i övrigt observeras att

OT l exkluderar outnyttjad del av checkräknings- och bygg
nadskreditiv.

OT 2 exkluderar innehav av utgivna egna obligationer och
förlagsbevis, vilka i stället fråndras LS 2 A.

OT 3 exkluderar som regel kundfordringar gentemot koncern
företag. Dessa redovisas i stället inom ramen för post OT 5.

OT 5, AT 2, KS 3 och LS l avser samtliga förbindelser med
koncernföretag, dvs moder-, dotter-, dotterdotter- och systerföretag
enligt 221 §, 1944 års aktiebolagslag.

OT 6 inkluderar färdigvaror, varor under tillverkning, för
brukningsartiklar, råvaror och avverkningsrätter.

OT 7 upptar omsättningstillgångar, vilka inte omfattas av
posterna OT l till aT 6, t ex fordringar hos leverantörer, fordring-



Tabell AVE 2:1. Balansräkningen

Omsättningstillgångar

OT l Kassa, bank, postgiro

OT 2 Obligationer, förlagsbevis,
skattkammarväxlar, förlagsväxlar

OT 3 Kundfordringar

A Bokfordringar

B Växelfordringar

OT 4 Förskott till leverantörer

OT 5 Fordringar hos koncernföretag

OT 6 Varulager

OT 7 Övriga omsättningstillgångar

AT O Spärrkonto i Riksbanken

Kortfristiga skulder

KS l Leverantörsskulder

A Bokskulder

B Växelskulder

KS 2 Förskott från kunder

KS 3 Skulder till koncernföretag

KS 4 Kortfristiga löneberoende skulder

A Semesterersättningsreserv,
skuld för upplupen lön

B Källskatteskuld

C ÖVriga kortfristiga lönebero
ende skulder

KS 5 Företagets skatteskulder

A Inkomstskatteskuld

B Mervärde- och varuskatteskulder

KS 6 Övriga kortfristiga lån och
skulder

A Automatiska

B Icke automatiska

Långfristiga skulder

LS l Skulder till koncernföretag

LS 2 Lån och skulder

A Obligations- och förlagslån

B Övriga

LS 3 Faktisk pensionsskuld
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Anläggningstillgångar

AT l Aktier och andelar

A Koncernföretag

B Utomstående företag

AT 2 Fordringar hos koncernföretag

AT 3 Fordringar hos styrelseleda
möter, aktieägare m fl

AT 4 Maskiner och inventarier

AT 5 Fastigheter

AT 6 Pågående nyanläggningar

AT 7 Immateriella anläggningstill-
gångar

AT 8 Övriga anläggningstillgångar

Obeskattade reserver

OR l Reserv i kundfordringar

OR 2 Reserv i koncernfordringar

OR 3 Lagerreserv

OR 4 Investeringsfond

OR 5 Reserv i anläggningstill-
gångar

A Maskiner och inventarier

B Fastigheter

C Pågående nyanläggningar

D Immateriella tillgångar

OR 6 Reserv i garantiriskåtaganden

OR 7 Reserv i pensionsskuld

Beskattade reserver

BR l Reserv i kundfordringar

BR 2 Reserv i anläggningstillgångar

A Aktier och andelar

B Fastigheter

BR 3 Reserv i pensionsskuld

Redovisat eget kapital

ER l Aktiekapital

ER 2 Bundna fonder

ER 3 Balanserade vinstmedel

ER 4 Årets vinst
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ar hos personal andra än styrelseledamöter och aktieägare, eventu
ella inkomst- och mervärdeskattefordringar , förutbetalda kostnader

och upplupna intäkter.

AT O inkluderar hos Riksbanken spärrade medel. Posten har,
trots sin mellanställning bland omsättnings- och anläggningstill
gångar i balansräkningsschemat klassificerats som anläggningstill
gång.

AT 3 omfattar krediter lämnade till personer, vilka berörs
av bestämmelsen i 101 § mom 4, 1944 års aktiebolagslag.

AT 4 innehåller materiella anläggningstillgångar, vilka av
företaget inte ansetts som fastigheter eller pågående nyanläggning
ar, dvs i princip tillgångar för vilka kan yrkas värdeminsknings
avdrag enligt räkenskapsenlig avskrivning. Hit hänförs t ex maski
ner, fabriksinventarier, kontorsinventarier, bilar och andra trans
portmedel. Också fartyg och fartygskontrakt har i den handfull fall
det förekommit inkluderats här.

AT 5 omsluter byggnader, mark och markanläggningar enligt
av företaget lämnad information. Hit hänförs t ex fabriksfastig
heter, bostads- och kontorsfastigheter, jordbruks- och skogsfastig
heter, kraftverk och gruvor.

AT 6 innehåller - förutom pågående arbeten - eventuellt läm
nade förskott avseende maskiner och inventarier.

AT 7 består av immateriella anläggningstillgångar, vilka ak
tiverats av företaget, t ex patenter, licenser, organisationsinves
teringar, goodwill o d.

AT 8 är en restpost innehållande t ex långfristiga inteck
nings- och reversfordringar.

KS 4 C upptar löneberoende kortfristiga skulder till följd
av obetalda arbetsgivareavgifter i bred bemärkelse, dvs avgifter för
grupplivförsäkring och avgångsbidrag, avgifter till ATP, sjuk- och
yrkesskadeförsäkring samt allmän arbetsgivareavgift.

KS 6 A inkluderar bl a garantiriskåtaganden där sådana före-
kommer.

KS 6 B respektive LS 2 B upptar endast utnyttjad del av
checkräknings- och byggnadskreditiv.
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LS 2 A Obligations- och förlagslån exkluderar kortfristig
andel och eventuellt innehav av utgivna egna obligationer och för
lagsbevis.

LS 3 avser pensionsskuld till följd av pensionering egen
regi.

OR 1 svarar mot ackumulerade nedskrivningar av kundfordring
ar som vidtagits i resultatreglerande syfte och som därför ej kan
sägas korrespondera mot befarade förluster och som varit skattemäs
sigt avdragsgilla.

OR 2 avser huvudsakligen ackumulerad avsättning till intern
vinstkonto enligt 29 §, kommunalskattelagen.

OR 4 avser obeskattade medel till följd av skattelagstift
ningens bestämmelser om skattefria avsättningar. Posten omfattar
investeringsfond för konjunkturutjämning inklusive lagerinvesterings
konto, särskild investeringsfond för ersättande av förlorade inven
tarier och lagertillgångar, särskild investeringsfond för ersättande
av avyttrat fartyg, fond för återanskaffning av fastighet samt sär
skild nyanskaffningsfond.

OR 5 svarar mot skillnaden mellan ackumulerade åtnjutna vär
deminskningsavdrag (skattemässiga avskrivningar) och ackumulerade
avskrivningar enligt plan.

OR 6 avser den andel av garantiriskreserv, vilken enligt uppgift
inte motsvarar faktiska garantiåtaganden.

OR 7 upptar skillnaden mellan bokförd och faktisk pensions
skuld i den mån den inte avser åtaganden gentemot personer med be
stämmande inflytande i företaget (huvuddelägare).

SR l specificerar ackumulerade nedskrivningar av kundford
ringar, vilka vidtagits i resultatreglerande syfte utan att vara
skattemässigt avdragsgilla.

SR 2 svarar mot skillnaden mellan ackumulerad bokförd och
ackumulerad skattemässigt åtnjuten värdeminskning på anläggnings
tillgångar.

SR 3 upptar den skillnad mellan bokförd och faktisk pensions
skuld, som avser åtagande gentemot huvuddelägare.

ER 2 innehåller reserv- och skuldregleringsfond.
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ER 3 innehåller från föregående år balanserade vinstmedel
(förluster) inklusive dispositionsfond och andra fria fonder.

ER 4 sammanfaller med det nettoresultat som utgör sista post
resultaträkningen.

2.2.2 Resultaträkningen

I Tabell App 2:2 specificeras den kompletta resultaträkningsmallen.
Naturligtvis råder identitet mellan resultat- och balansräkningens
terminologi med avseende på maskiner och inventarier, fastigheter,
koncernfordringar etc. För definition av sådana återkommande ter
mer får vi hänvisa till föregående avsnitt. I praxis förekommande
avsteg från kongruensprincipen har eliminerats och balansräkningens
poster ER 3 och ER 4 i motsvarande mån korrigerats.

Av denna anledning kan nämnda poster2 liksom post ER 5
Nettoresultat, avvika från det av företaget officiellt redovisade.
Beträffande posternas innehåll i övrigt gäller bl a följande: l

RI A avser fakturerad försäljning, exklusive såväl varu
och produktskatter som lämnade kassarabatter. Beräknade räntekost
nader på förskott från kunder har tillagts fakturerad försäljning.
Jämför resultaträkningspost FK C samt avsnitt 2.3.3.2.

RI B innehåller bl a provisioner, arrendeintäkter, licens
intäkter och royal ties.

RK l A innefattar personalkostnader, dvs lönekostnader för
arbetad och ej arbetad tid. 2 Kostnader för naturaförmåner och övri

ga individuella förmåner, arbetsgivareavgifter i bred bemärkelse
(avgifter för grupplivförsäkring och avgångsbidrag, avgifter till
ATP, sjuk- och yrkesskadeförsäkring samt allmän arbetsgivareavgift).

Resultat- och balansräkningarna har parallellkopplats så att BO och
BB givits siffer- och bokstavsbeteckningar korresponderande mot OR
och BR i balansräkningen.

2 Jämför diskussionen i avsnitt 2.3.3.1 angående lönekostnader för
sålda produkter.
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Tabell App 2:2. Resultaträkningen

R6relsens intäkter och kostnader

R1

RK l

RR l

RK 2

RR 2

R6relsens intäkter

A Fakturerad f6rsäljning

B Övriga rörelseintäkter

Tillverknings-, försäljnings- och administrationskostnader

A L6ne- och 16neberoende kostnader exklusive pensions-
kostnader

B Pensionskostnader

C Övriga

R6relseresultat f6re avskrivningar

Avskrivningar enligt plan

A Maskiner och inventarier

B Fastigheter

C Immateriella tillgångar

R6relseresultat efter avskrivningar

Finansiella intäkter och kostnader

Fl l

Fl 2

FK

RR 3

(forts)

Utdelning på aktier och andelar

A I koncernföretag

B I utomstående företag

Ränteintäkter

A Från koncernföretag

B Övriga bokförda

Räntekostnader

A Till koncernföretag

B Övriga bokförda

C Beräknade på handelskrediter

D Beräknade på faktisk pensionsskuld

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
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(Tabell App 2:2., forts)

Ej ordinära intäkter och kostnader

EO l

EO 2

EO 3

EO 4

EO 5

RR 4

Justerade realisationsvinster och -f6rluster

A Aktier och andelar

B Fastigheter

Nedskrivning av fastigheter

Andra EO än EO l, EO 2, EO 4 och EO 5

Koncernbidrag

Driftsbidrag

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

Bokslutsdispositioner

BO l

BO 2

BO 3

BO 4

BO 5

F6rändring av obeskattad reserv i kundfordringar

Förändring av obeskattad reserv i koncernfordringar

F6rändring av lagerreserv

F6rändring av investeringsfond

F6rändring av obeskattad reserv i anläggningstillgångar

A Maskiner och inventarier

B Fastigheter

c Pågående nyanläggningar

D Immateriella tillgångar

BO 6

BO 7

BB l

BB 2

BB 3

BB 4

RR 5

SR

RR 6

F6rändring av reserv: i garantiriskåtaganden

Förändring av obeskattad reserv i pensionsskuld

Förändring av beskattad reserv i kundfordringar

Förändring av beskattad reserv i anläggningstillgångar

A Aktier och andelar

B Fastigheter

Förändring av beskattad reserv i pensionsskuld

Fondemission mot uppskrivning av anläggningstillgångar

Resultat före skatt

Redovisad skattekostnad

Nettoresultat



522

RK l B innefattar faktisk pensionskostnad exklusive ATP.

Pensionskostnaden har reducerats för under året beräknad ränta på
faktisk pensionsskuld. Jämför post FK D samt avsnitt 3.3.2.

RK l C är en restpost den meningen att den omfattar samt

liga kostnader (och intäkter, t ex erhållna kassarabatter) vilka

ej specificeras på annat håll resultaträkningen. Förutom årets
ordinära tillverknings-, försäljnings- och administrationskostnader

kan därför posten stundtals innehålla rörelsefrämmande element.

Exempel är kursvinster vid försäljning och inlösen av obligationer,

förluster på utländska fordringar och skulder, avsättninqar till per

sonalstiftelse, skatterestitutioner, återvunna kundfordringar samt

eventuellt omkostnadsförda investeringar. Beräknade räntekostnader
på leverantörsskulder samt kortfristiga koncernskulder har fråndra
gits tillverknings-, försäljnings- och administrationskostnaderna.
J~mför post FK C samt avsnitt 2.3.3.2.

RK 2 A-C Avskrivningar enligt plan avser den successiva

värdeminskning, förbrukning~ som anläggningstillgångar i den pri
mära affärsverksamheten utsätts för.

Fr l A Utdelning på aktier och andelar i koncernföretag kan

beroende på företagets redovisningspraxis avse antingen under året
lämnad utdelning eller utdelning som med visshet kommer att erhållas
under påföljande år.

EO l A-B specificerar justerade realisationsvinster och
-förluster. För maskiner och inventarier är dock presumtionen den

att dessa är lika med noll. Eventuella justerade realisationsvins

ter/-förluster på immateriella tillgångar inkluderas i post ED 3.

EO 2 rymmer sådan nedsättning av fastigheters värde vilken

har karaktären av engångsföreteelse, dvs värdeminskning utöver av
skrivning enligt plan. Sådan nedskrivning kan av företaget ha vid
tagits över resultaträkningen (alternativt mot balanserade vinst

medel) eller mot uppskrivning av andra anläggningstillgångar. l

l Till skillnad från t ex nedskrivning mot investeringsfond har
denna nedskrivningstyp förutsatts vara omedelbart reducerande
på fastigheters JV. Därav dess placering som EO. Jämrör av
snitt 2.3.1.6.
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EO 3 innefattar rörelsefrämmande poster som gåvor, skade
stånd, jubileumskostnader, fusionsvinster m m. Emissionskostnader
(rätteligen en finansiell kostnad) har även måst inkluderas här.

EO 4 omfattar nettot av öppet lämnade och erhållna koncern
bidrag, dvs huvudsakligen sådana bidrag som omtalas i 43 § mom 3

kommunalskattelagen.

EO 5 omfattar från det offentliga erhållna driftsbidrag men
ej investeringsbidrag. 1 Exempel är utbildningsstöd, sysselsättnings
stöd, fraktbidrag, forskningsbidrag, ersättning vid flyttning av
företag samt miljövårdsbidrag för annat än investeringar i anlägg
ningstillgångar.

BO 4 anger nettot av investeringsfondsavsättning, investe
ringsfondsutnyttjande och återföring av investeringsfond till be
skattning.

BO 5 A Förändring av obeskattad reserv i maskiner och inven
tarier preciseras genom att först bestämma summan 2 av bokförings
mässiga avskrivningar3 4, bokföringsmässiga realisationsvinster och

-förluster samt under tidigare år mot investeringsfond gjord ned
skrivning av sådana pågående nyanläggningar som under året över
förts till kategorin maskiner och inventarier. Från denna summa
avdras posten RK 2 A.

BO 5 B Förändring av obeskattad reserv i fastigheter utgörs
av skillnaden mellan två summor. Summan av posterna RK 2 B, EO l B

l Beträffande investeringsbidrag se avsnitt 2.3.3.3.
2 När det i fortsättningen talas om summor av olika poster förut-

sätts det att läsaren inser att kostnads- och intäktsposter be
handlas med olika tecken i summeringen.

3 Med bokföringsmässig avskrivning förstår vi bokförda avskrivning
ar inklusive nedskrivning mot investeringsfond. Beträffande fas
tigheter inkluderas nedskrivning enligt post EO 2 ej i begreppet
bokföringsmässiga avskrivningar.

4 Med presumtionen om räkenskapsenlig avskrivning på maskiner och
inventarier följer att bokföringsmässiga avskrivningar exklusive
investeringsfondsavskrivningar sammanfaller med vid beskattningen
åtnjutna värdeminskningsavdrag.
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och ED 2 subtraheras från summan av bokföringsmässiga avskrivningar,l
skillnaden mellan avyttrade fastigheters försäljningsvärde och deras
SV2 och sådant tidigare investeringsfondsutnyttjande avseende pågå
ende nyanläggningar som under året överförts till kategorin fas
tigheter.

BO 5 C Förändring av obeskattad reserv i pågående nyanlägg
ningar består av eventuellt till dessa hänförlig nedskrivning mot
investeringsfond minus motsvarande nedskrivning från tidigare år,
i den mån den då avsåg nyanläggningar, vilka under året överförts
till maskiner och inventarier eller fastigheter.

BO 5 D Förändring av obeskattad reserv immateriella till
gångar erhålls som summan av bokföringsmässiga avskrivningar och
bokföringsmässiga realisationsvinster/-förluster med avdrag för pos
ten RK 2 c.

BB 2 A Förändring av beskattad reserv i aktier och andelar
erhålls som summan av årets nedskrivningar (vare sig dessa skett
över resultaträkning, mot balanserade vinstmedel eller mot uppskriv
ning av andra anläggningstillgångar enligt 100 §, 1944 års aktie
bolagslag), årets uppskrivningar3 och skillnaden mellan SV och SV
på under året avyttrade aktier och andelar. 4

l Erhållna värdeminskningsavdrag på byggnader har förutsatts över-
ensstämma med bokföringsmässiga avskrivningar exklusive avskriv
ning mot investeringsfond.

;2
Enligt vårt betraktelsesätt sammanfaller här SV med BV, givet att av-
yttrad fastighet inte varit föremål för nedskrivning enligt post
EO 2 eller för uppskrivning enligt 100 §, 1944 års aktiebolagslag.
När sådan ned- och/eller uppskrivning förekommit erhålls SV genom
att till a\~trade fastigheters BV addera respektive subtrahera ti
digare ned- respektive uppskrivningar. Jämför också nedan post
BB 2 B samt avsnitt 2.3.1.6.

3
Enligt vårt synsätt ger uppskrivningar upphov till en negativt be-
skattad reserv~ dvs har karaktären av intäkt.

4 Om avyttrade aktier och andelar under tiden för innehavet ned-
eller uppskrivits erhålls enligt vårt synsätt avyttrade tillgång
ars SV genom att till deras BV addera respektive subtrahera sådan
tidigare ned- respektive uppskrivning. Som utvecklas nedan i av
snitt 2.3.1.4 betraktar vi de justerade realisationsvinsterna/-för
lusterna som sammanfallande med skillnaden mellan avyttrade aktier
och andelars försäljningsvärde och deras SV. Med andra ord för
utsätts identitet mellan JV och SV. Jämför också post EO l A.
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BB 2 B Förändring av beskattad reserv i fastigheter utgörs

av årets fastighetsuppskrivningar enligt 100 §, 1944 års aktiebo
lagslag med tillägg för såväl post EO 2 som skillnaden mellan SV

och BV på under året avyttrade fastigheter.

BB 4 Fondemission mot uppskrivning av anläggningstillgångar
utgör en korrektivpost till posterna BB 2 A och BB 2 Bo Eftersom

den i de senare posterna inkluderade uppskrivningen har karaktären
av intäkt, som ej får påverka vår resultaträkningsmalls nettoresul

tat, införs under rubrik BB 4 ett negativt tal motsvarande uppskriv-
. lnlngeno

2.2.3 Kompletterande information

Mätinstrumentets detaljrikedom innebär att all erforderlig räken

skapsinformation sällan kan hämtas från ett företags årsredovis
ningshandlingar eller från andra årsvisa sammanställningar över fö

retagens ställning och resultat. Detta behov av extrainformation
har till största delen löpande omtalats. För fullständighetens
skull skall vi dock markera följande.

Maskiner och inventarier: För beräkning av JV och RK 2 A

erfordras uppgifter om årliga nettoinvesteringar för en sådan tids
period att JV vid studieperiodens början låter sig beräknas. Av
görande för tidsperiodens längd är bl a den för företaget gällande

avskrivningsperioden. Jämför Tabell 5:4 i Kapitel 5.

Fastigheter: Uppgifter om tidpunkt och belopp varmed av

yttrade fastigheter tidigare nedskrivits mot investeringsfond er
fordras för att kunna konstatera justerade realisationsvinster och

-förluster.

Immateriella tillgångar: För beräkning av JV och RK 2 C

krävs uppgifter om årlig bruttoinvestering i av företaget aktiverade
tillgångar.

l Även inom balansräkningens ram blir nettoeffekten av uppskriv-
ningar mot fondemission lika med noll. De beskattade reserverna
BR 2 A-B antar negativa värden till ett belopp motsvarande aktie
kapitalets ökning ER lo Således medför uppskrivningen enbart en
omklassificering av redan existerande eget kapital.
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Eget kapital: För bestämning av variabler~ som bestämmer
årlig tillväxt i eget kapital, erfordras uppgifter om kapitaluttag
- till ägarna betald utdelning samt kapital återbäring - och kapital
insättning - betald nyemission (inklusive apportemission).

övrigt: Företagskaraktäristika som branschtillhörighet,
juridisk status, ägarförhållanden, räkenskapsårets längd, boksluts

månad, exportförsäljning, antal anställda, antal arbetare etc er
fordras dels som underlag för vissa beräkningsrutiner, dels för fö
retagens klassificering vid fullföljandet av studiens deskriptiva
syfte.

2.3 INSTRUMENTETS TILLÄMPNING - ANTAGANDEN OCH FöRENKLINGAR

2.3.1 Kapitalanvändningsformer jämte vissa anknytande resultat-
räkningsposter

I detta avsnitt skall beskrivas hur JV och SV förknippade med oli
ka tillgångsslag skattats samt vilken effekt detta kan ha haft på
mätinstrumentets poster. Sådana tillgångsslag där det är ganska
uppenbart att värdebegreppen JV, BV och SV måste sammanfalla kom
mer inte att kommenteras.

2.3. l . l ~u~d.!.o.!:d.!:i .!!g~r

Presumtionen för OT 3 Kundfordringar är den att identitet råder
mellan JV, BV och SV. Det innebär att bokslutsdispositionerna BO
Förändring av obeskattad reserv och BB l Förändring av beskattad

reserv i kundfordringar endast i undantagsfall kommit till använd
ning. Vidare gäller att där vi erhållit information om nedskriv
ning i resultatreglerande syfte men inte kunnat avgöra om denna va
rit skattemässigt avdragsgill eller ej, denna såsom regelmässigt är
fallet klassificerats som BB l.' Sådan nedskrivning påverkar allt

så enbart BV, ej JV eller SV.

l
Enligt kommunalskattelagen är fordringsnedskrivning ej att betrak-
ta som ett medel att reglera den beskattningsbara inkomstens stor
lek. Varje fordran och därmed förknippad förlustrisk måste i
princip prövas individuellt. För större företag med en bred in
ternationell verksamhet och därmed en stor stock av utländska
kundfordringar torde en generösare inställning från skattemyndig
heternas sida kunna spåras. Utan tvivel förefaller det som om
medgivna avdrag här kan gå längre än de som korresponderar mot be
farade förluster. Det är företrädesvis konsolideringar av denna
typ som klassificerats som BO l.
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Observeras bör också att där information om nedskrivning

förelegat i allmänhet endast förändringar i reserven kunnat konsta

teras, dvs OR l respektive SR l har vid ingången av 1963 satts lika

med noll.

2.3.1.2 JSo.!!c~r!!.f.Qr~rin.9.a.!:

Balansräkningsmallen upptar såväl kortfristiga~ OT 5, som långfris

tiga~ AT 2~ fordringar gentemot koncernföretag. Då utnyttjade da

tasamlingar visat sig ganska bristfälliga och/eller motsägelsefulla

i den vidtagna gränsdragningen mellan kort- och långfristigt kapi

tal, har vi stundom utnyttjat vissa schabloner för att avgöra denna

fördelning. Därvid har resultaträkningsposten Fl 2 A Ränteintäkter

från koncernföretag utnyttjats.

l . l de fall

och AT 2

där datasamlingen lämnat uppgift om både OT 5
har klassificeringen enligt grunddata accepterats.

2. När Fl 2 A ej förekommit samt enbart uppgift om hela ford

ringsinnehavet förelegat, har detta klassificerats som OT 5.

3. När Fl 2 A förelegat men AT 2 saknats enligt grunddata, har

ett belopp motsvarande 20 . Fl 2 A klassificerats som AT 2.

Resterande del av fordringsinnehavet har klassificerats

som OT 5. Den tillämpade schablonen bygger således på an
tagandet om en ungefärlig räntesats på fem procent. I de

fall 20 . Fl 2 A överstiger det totala mellanhavandet har

mellanhavandet i sin helhet specificerats som AT 2.

De utnyttjade schablonerna bygger således på föreställningen

att enbart lånqfristiqa fordringar löper med ränta eller vilket är
samma sak, att de kortfristiga fordringarna huvudsakligen är av ka

raktären kundkrediter, dvs en följd av löpande, kommersiella trans

aktioner med koncernföretag. l

Beträffande den senare aspekten har vi både för kortfristiga

koncernfordringar och för kortfristiga koncernskulder antagit att

dessa är varukrediter och därför i grunden kundfordringar respekti

ve leverantörsskulder. Dessa antaganden grundar vi på tillgänglig

l Schablonen bortser också från den rimligtvis mindre vanliga före
teelsen att långfristiga krediter i sin helhet betalats strax
före bokslutstillfället.
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statistik. Låt vara att denna är ganska bristfällig och avser agg-

regat av företag. Tabell App 2:3 A redovisas dels stocken av han-

delskrediter exklusive koncernmellanhavanden, dels stocken av kon-

cernmellanhavanden per utgången av verksamhetsåret 1972~ Redovis
ningen avser företag inom tillverkningsindustrin (SNI 3) med mer än
500 anställda (227 företag)~ Tabell App 2:3 A, dvs finansstatisti
ken~ ger ingen information om hur stor andel av de kortfristiga
koncernmellanhavandena, som kan förväntas falla på handelskrediter

utan indikerar enbart storleksordningen av koncernmellanhavandena

jämfört med handelskrediter avseende utomstående företag. En upp
fattning om nämnda andel kan dock fås via Tabell App 2:3 B. För de
större företagen~ dvs ett urval av 284 företag inom SNI 3, finns nämli
gen en periodvis återkommande rapportering rörande företagens kon

cernmellanhavanden med utlandet. Enligt denna statistik har de ut
ländska mellanhavandena uppdelats på handelskrediter och övriga kre
diter.

Tabell App 2:3A. Handelskrediter (utomstående) samt koncernmellan
havanden per utgången av verksamhetsåret 1972.
Samtliga industriföretag med mer än 500 anställda.
227 företag~ Belopp i miljoner kronor~

Handelskrediter (utomstående)

Kortfristiga koncernmellanhavanden

Långfristiga koncernmellanhavanden

Fordringar

14184,8

4679,8

3848,6

Skulder

11857,2

1545,7

2418,6

Källa: Statistiska Centralbyrån. Företagen 1972 (1974).

Tabell App 2:3Bo De större industriföretagens (284 företag) koncern
mellanhavanden med utlandet per 31/12 19720 Mellan
havandena fördelade på handelskrediter respektive
övriga krediter. Belopp i miljoner kronor.

Fordringar

Handelskrediter gentemot utländska kon-
cernföretag 2986,3

Övriga krediter gentemot utländska kon-
cernföretag 1202,6

Totalt 4188,9

Källa: Statistiska Centralbyrån, SM N 1973:19~

Skulder

396,2

533,7

929,9
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Utifrån tabellerna kan konstateras' att

l. En inte oväsentlig del av de kortfristiga koncernmellanha

vandena enligt tabell A måste avse handelskrediter gentemot
utländska koncernföretag enligt tabell B.

2. Om den gentemot utlandet rådande relationen mellan handels

krediter i koncernföretag/totala koncernmellanhavanden även
förutsätts gälla för de inhemska och utländska koncernmellan
havandena sammantagna måste de kortfristiga koncernmellan

havandena i tabell A uteslutande hänföras till kategorin

handelskrediter.

Den under punkt 2 nämnda förutsättningen är inte helt rea
listisk. Bl a med tanke på existerande valutatestämmelser torde
den gentemot utlandet rådande relationen ha överstigit den inhemska.
För företag i gemen torde dock de kortfristiga koncernmellanhavan

dena nästan uteslutande vara av karaktären handelskredit. Fortsätt
ningsvis kommer vi också att till begreppet handelskredit hänföra
dylika mellanhavanden. Långfristiga koncernmellanhavanden betraktas

dock ej som handelskrediter.

För koncernfordringar skiljer sig JV från SV när avsättning

till internvinstkonto förekommit. Där information om sådana avsätt
ningar förelegat har mätinstrumentets poster BO 2 Förändringar av

obeskattad reserv i koncernfordringar och OR 2 Reserv i koncernfor
dringar utnyttjats.

2.3.1.3 ya~ula~e~

Värdebegreppen med avseende på varulager blir beroende av lägsta

värdets princip. JV sammanfaller med varulagrets inventerade värde
(lägsta av anskaffnings- och återanskaffningsvärde) efter inkurans
avdrag men före nedskrivning, dvs det värdebegrepp som enligt 41 §
kommunalskattelagen utgör nedskrivningsbas vid bestämning av lag
rets SVo SV har förutsatts identiskt med BV.

l Vi kan i detta sammanhang bortse från att företagsurvalet enligt
de två tabellerna inte är helt identiskt. Om värdena i Tabell
App 2:3A multipliceras med 0,8, erhålls jämförbarhet mellan ta
bellerna.
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Praktiskt innebär definitionen av JV att för företag som
under studerad tidsperiod upplevt ökande varupriser värderas varu
lagret till anskaffningsvärdet enligt principen först in först ut.
För företag som någon gång under motsvarande tid upplevt sjunkande
varupriser bestäms JV utifrån lagrets återanskaffningsvärde. Att
sätta likhetstecken mellan varulagrets BV och SV är korrekt när la
gervärderingen i det officiella bokslutet sker utifrån lägsta vär
dets princip. För praktiskt bruk överensstämmer nämligen lägsta
värdet enligt 100 § mom 4, 1944 års aktiebolagslag, med kommunal
skattelagens motsvarande definition.' I praxis förekommer dock
andra värderingsnormer än nämnda variant av lägsta värdets princip.
Normallagerprincipen är exempel på detta. När den enligt skatte
lagstiftningen framkomna nedskrivningen avdras från normallager
värdet föreligger ej identitet mellan SV och SV. 2 Att tillämpning
av annan lagervärderingsprincip än lägsta värdets princip skulle
medföra väsentliga avvikelser mellan BV och SV måste dock betraktas
som sällsynt. I de fåtal fall då SV faktiskt avviker från SV fö
religger en beskattad reserv vilken av oss dock kommer att inklu
deras i OR 3. Av samma skäl kan posten BO 3 - eftersom den innehål
ler hela lagerreservförändringen - till viss liten del vara beskat
tad. Denna felkälla torde dock vara negligerbar eftersom tillämp
ning av annan lagervärderingsprincip än lägsta värdets princip är
ovanlig. Och även när felkällan föreligger torde dess inverkan på
utnyttjade mått vara marginell då skillnaden mellan BV och SV kan
förväntas vara liten.

Posterna AT l A och AT l S upptar aktier och andelar3 i koncernfö
retag respektive utomstående företag. Som påpekats i avsnitt 2.1
av detta appendix har det för den sistnämnda posten ej varit möjligt
att avgöra hur stor del därav som är att betrakta som en tidsbegrän-

l Rent lagtekniskt kan man inte utesluta möjligheten att det offici-
ellt redovisade lagervärdet hålls opåverkat av skattemässigt yrkad
nedskrivning. Då förfaringssättet inte torde överensstämma med
god redovisningssed kan det av denna anledning dock uteslutas.

2 Såvitt inte värdet vid normallagervårdering aven slump råkar
överensstämma med värdet enligt lägsta värdets princip.

3 När vi fortsättningsvis talar om aktier avses även andelar.
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sad investering, dvs ett kortfristigt innehav, och hur stor del som

är att anse som en långsiktig investering. Då aktieinnehav i orga
nisationssyfte torde vara den bland industriföretag dominerande fö
reteelsen har vi valt att betrakta hela innehavet som en anlägg
ningstillgång.

Givet förutsättningen att aktier och andelar är anläggnings
tillgångar skiljer sig dessa från materiella anläggningstill-

gångar genom att de ej kan förväntas vara utsatta för en över tiden

successiv värdeminskning. Syftet med ett aktieköp är inte anskaff
ning av ekonomiska tjänster~ vilka skall levereras och förbrukas
under ett antal framtida tidsperioder. Syftet är i stället att som
ett led i den Ilprimära affärsverksamhetenII tillförsäkra sig en an

del i andra "primära affärsverksamheterIl. Verksamheter vars innan

mäte ständigt förnyas. Aktier kan inte förbrukas åtminstone inte
i samma bemärkelse som den för materiella tillgångar.

När vi tidigare konstaterat att utgångspunkten för mätme

tod l är tillgångarnas anskaffningsvärde skulle för aktiers värde
ring - inte minst beträffande dotterbolagsaktier - kunna hävdas att

tankegången måste modifieras något. Eftersom en aktie represente

rar en andelsrätt i ett annat företag borde en där registrerad vär
deförändring också avspegla sig i det tillgångsvärde som åsätts
aktien. Om vid värderingen av det ägda företagets nettotillgångar
mätmetod l tillämpas, skulle aktievärdet principiellt förändras med

den andel av V~' dvs resultatmåttet för beräkning av R~, som belöper
på aktien i fråga. Förfarandet bygger på tankegången att i det ägda
företaget intjänade och realiserade resultat också betraktas som
realiserade ur det ägande företagets synvinkel. En aktievärdering

enligt dessa riktlinjer - där värdeökningen (minskningen) ses som
intäkts(kostnads)post och erhållen utdelning som en amortering 
skulle bl a med tanke på att aktieutdelningar ofta beslutas på gans
ka godtyckliga och mellan företag varierande grunder sannolikt leda
till mer informativa räntabilitets- och tillväxtmått. Samtidigt
innebär förfarandet inget avsteg från mätmetod l utan enbart en an
passning till de för tillgångsslaget aktier speG~fika förhållandena. l

l Tillvägagångssättet motsvarar vad som brukar benämnas "the equity
method". Jämför exempelvis O'eonnor & Harnre (1972). Om vid
inköpstillfället aktiernas anskaffningsvärde överstiger det mot
aktierna korrepsonderande egna kapitaltet förordas att mellan
skillnaden under vissa omständigheter successivt avskrivs.
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Av datainsamlingsskäl har vi emellertid nödgats avstå från

det beskrivna tillvägagångssättet. Kapital- och resultatmått enligt
m~tmetod 1 får i stället grundas på aktiernas anskaffningsvärde,
respektive bokförda utdelningsintäkter. På denna punkt har vi dock
sökt vara konsekventa medförande att JV genomgående satts lika med
anskaffningsvärdet, dvs varken upp- eller nedskrivningar får påverka

JV. Eftersom för aktier SV regelm~ssigt sammanfaller med anskaff
ningsvärdet' innebär ställningstagandet att ingen obeskattad re
serv för aktier kan uppstå. Däremot bildas en beskattad reserv så
snart BV avviker från anskaffningsvärdet. Enligt redovisningspraxis
kan så vara fallet till följd av

l. Uppskrivning av aktievärdet enligt 100 §, 1944 års aktiebo
lagslag.

2. Nedskrivning nödvändig att möta ett värdefall på aktierna.

Atgärden brukar betraktas som en ej ordinär kostnad.

3. Nedskrivning i konsolideringssyfte vilket brukar betraktas
som en bokslutsdisposition.

Även om vi delade grundsynen för redovisningspraxis skulle
vi för att nå jKmförbarhet mellan studerade företag av rent praktis
ka skäl tvingas till ovan nämnda ståndpunktstagande. Skälen är
följande

1. Uppskrivning enligt 100 § skall ske mot fondemission eller

mot erforderlig nedskrivning av andra anläggningstillgångar.
Naturligtvis är inte företaget som utnyttjar denna möjlig-
het sak annorlunda än företaget som potentiellt kan ut-
nyttja densamma.

2. "Erforderlig ll aktienedskrivning mot uppskrivning av andra
anläggningstillgångar belastar ej - till skillnad från "er
forderlig" nedskrivning över resultaträkningen - periodens
resultat. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
skulle med andra ord kunna bero på företagets tillgång på
uppskrivningsobjekt.

l Att aktienedskrivningar inte är en avdragsgill kostnad gäller åt
minstone för de av oss studerade företagen där aktier i form av
varulager mer sällan torde föreko~~a.
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3. Huruvida nedskrivning över resultaträkningen varit nödvändig
för att möta ett värdefall eller skett i konsolideringssyfte
är det för en utomstående betraktare (och kanske även för
företaget sedan en tid förflutit) omöjligt att avgöra. Där
till kommer att det är tveksamt om erforderliga nedskriv
ningar enligt 100 § alltid varit i lagens mening lI erforder
liga".l

Ett erhållande av aktiernas JV och SV kräver egentligen att BV

j usteras för a11 a de upp- och nedskri vni nga r som vi dtag i ts efter ans kaff
ningstidpunkten. Av datainsamlingsskäl har vi emellertid delvis
tvingats förenkla förfarandet. JV och SV konstateras som SV minus
de uppskrivningar och plus de nedskrivningar som vidtagits fr o m
1963 och som hänför sig till vid balanstidpunkten kvarvarande akti
er. 2 ED l A Justerade realisationsvinster/-förluster erhålls som
de bokföringsmässiga realisationsvinsterna/-förlusterna minus de
uppskrivningar och plus de nedskrivningar vilka fr o m 1963 vid
tagits på under året avyttrade aktier. 3 Att de utnyttjade värdebe
greppen JV och SV kan avvika från anskaffningsvärdet medför följande
balans- och resultaträkningskonsekvenser

l. AT l underskattas (överskattas) med de nedskrivningar (upp
skrivningar) som före 1963 vidtagits på vid balanstidpunk
ten kvarvarande aktier. EO l A överskattas (underskattas)
med den nedskrivning respektive underskattas (överskattas)
med den uppskrivning som före 1963 påverkat under året av
yttrade aktier. Till denna del blir därmed definitionen
av justerad realisationsvinst/-förlust identisk med den
bokföringsmässiga.

2. BR 2 A Beskattad reserv i aktier och andelar kan komma att

underskattas (överskattas) till följd av att JV understiqer (över
stiger) anskaffningsvärdet. BB 2 A Förändring av beskattad reserv

l Jämför Hanner (1964, s 152)

2 Upp- och nedskrivningar inom aktieportföljens ram saknar i detta
sammanhang intresse eftersom totalt BV och totalt JV inte på
verkas härav.

3 Här avses även upp- och nedskrivningar inom aktieportföljens ram.
När nedskriven (uppskriven) aktie avyttras måste nämligen den
mot aktien svarande reserven komma i dagen. Upp- och nedskriv
ningar inom aktieportföljen utjämnar då ej längre varandra.



534

i aktier och andelar inkluderar i detta fall ej heller den

minskning (ökning) av den positivt (negativt) beskattade
reserv som hänför sig till under året avyttrade aktier
vilka nedskrivits (uppskrivits) före 1963. Effekten blir
i stället den att EO l A kommer att inkludera en andel av
bokslutsdispositionen svarande mot den egentliga skillna
den mellan bokföringsmässiga och skattemässiga realisations

vinster/-förluster.

Felkällan att justerad realisationsvinster/-förluster till
viss del ersätts av bokföringsmässiga realisationsvinster/-förluster
kan generellt sett bortses ifrån dels därför att dylika transaktio
ner håller en ringa frekvens, dels därför att deras beloppsmässiga
betydelse i regel. är liten. Felkällan att JV och därmed den be
skattade reserven kan underskattas l kan inte bedömas som allvarlig.
Vid ingången av 1963 utgjorde posten aktier för flertalet industri

företag en ringa del av balansomslutningen. 2

En viktig företeelse speciellt i samband med värderingen av
AT l A Aktier i koncernföretag avser aktievärdets relation till pos
ten Fr l A, utdelningsintäkter på dessa aktier. Det händer att
eget kapital hos dotterföretag reduceras via extraordinära utdel
ningar. Utan tvekan är en i sammanhanget då vidtagen aktienedskriv
ning att anse som nödvändig och svarande mot faktiskt värdefall.
En brist med mätinstrumentets utformning enligt ovan är att faktiskt
värdefall enligt den skisserade situationen ej "tillåts" utan be
traktas som bokslutsdisposition. A andra sidan kan förmodas att
dylika "extraordinära" utdelningsbelopp är en mer sällsynt före
kommande företeelse.

2.3.1.5 Maskiner och inventarier

Bestämning av maskiner och inventariers3 JV borde idealt ske genom
att anskaffningsvärde, ekonomisk livslängd och värdeminskningsför-

l I regel fråga om underskattning eftersom nedskrivningar torde ha
varit vanligare än uppskrivningar.

2 Per ingående balans 1963 uppgick postens aritmetiska medelvärde
samt standardavvikelse till 1~8 respektive 4,7 procent av balans
omslutningen. Beräkningen avser samtliga de företag för vilka
undersökningen kunde tillgå data under 1962.

3 När vi fortsättningsvis talar om maskiner avses posten AT 4 i sin
helhet. Jämför ovan avsnitt 2.1 i föreliggande appendix.
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lopp "fastställs" för varje enskild tillgång. l Bedömning av eko
nomisk livslängd och värdeminskningsförlopps utseende över tiden är
ett stort teoretiskt problem som ligger utanför detta arbete. 2

Inte desto mindre måste vi för studerade företags maskiner finna
avskrivningstider och avskrivningsbelopp som med hänsyn till för
oss okända ekonomiska livslängder synes rimliga.

Alternativet att från studerade företag skaffa denna infor-
mation kan direkt uteslutas. Den kan inte med rimliga praktiska in

satser göras tillgänglig. 3 Om sådan information mot förmodan skulle
finnas tillgänglig hos studerade företag, kan uppskattningar om
ekonomisk livslängd förväntas rymma svåröverskådliga subjektiva in
slag, då de beror av vilken befattningshavare inom företaget som
gör bedömningen. Ett alternativt tillvägagångssätt är att välja
schabloner för avskrivningsmetod, ekonomisk livslängd, avskrivnings

tid och det totalbelopp som skall fördelas över avskrivningstiden.
Det är en sådan ansats vi stannat för.

I tider med stark teknisk utveckling där befintliga maski

ners driftskostnader är tilltagande är ett degressivt avskriv

ningsförlopp motiverat. Detta förutsatt att vid anvä~dning av mark
nadens senaste maskinmodell den totala årskostnaden, dvs summan av
avskrivning, driftskostnad och kalkylmässig ränta är sjunkande.
Ännu ett motiv för degressiva avskrivningar föreligger när de för

väntade intäkterna av maskinanvändningen är större under de första
användningsåren än under de senare. Att degressiva avskrivningar
är befogade i dessa situationer beror av valet på kriterium för de
årliga avskrivningarnas storlek, nämligen att dessa fastställs så
att totalkostnaden för samma arbete blir densamma oavsett vilken års
modell av maskinen som används. Befintliga maskiner skall göras

konkurrenskraftiga med nya. 4 Det är vår tro att svensk industri

l I den mån sådant kan "fastställas". Ekonomisk livslängd - dvs den
tidsperiod som beräknas löpa tills det är lönsamt att byta ut
elJ2r av annan orsak avyttra befintlig tillgång - och värdeminsk
ningsförlopp för kvarvarande tillgångar beror ju aven okänd fram
tid.

2 För en sådan diskussion se t ex Johansson (1961).

3 Beträffande den bristande förekomsten på sådan information se t ex
Lundberg (1961).

4
Analys av hithörande frågeställningar återfinns exempelvis hos
Johansson (1961).
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allm~nhet uppvisar karakt~ristika som gör ett degressivt avskriv

ningsförlopp mer motiverat än exempelvis ett konstant eller progres

sivt förlopp. För praktisk tillämpning av ett degressivt avskriv

ningsförfarande har Liljeblad (1952) föreslagit linjär (konstant)

avskrivning på tillgångens anskaffningsvärde under två tredjedelar

av den ekonomiska livslängden~ Approximationen innebär att halva

anskaffningsvärdet avskrivs under den första tredjedelen av den

ekonomiska livsl~ngden och att två tredjedelar av anskaffningsv~r

det avskrivs under den första hälften av den ekonomiska livslängden.

Renck (1967) menade att med tanke på de kalkylmässiga r~ntesatser

som blivit brukliga under 1960-talet vore linjär avskrivning på

anskaffningsvärdet under tre fjärdedelar el"ler fyra femtedelar av

den ekonomiska livslängden en bättre approximation. Approximations~

graden är högst när årliga driftskostnader för befintlig maskin

ökar och årliga driftskostnader för varje ny årsmodell minskar med

belopp som varje är ~r konstanta, dvs vid en linj~r kostnadsutveck

ling. Vid penningvärde- och prisför~ndringar kan också under vissa

förutsättningar linjära avskrivningar på anskaffningsvärdet visas

ge en bättre approximation till mätmetod 2 än en tillämpning av

degressiva avskrivningar på nuanskaffningsvärdet~l Som schablon

för val av avskrivningsmetod har vi som nämnts i Kapitel 5 valt

ett avskrivningsförfarande byggande på linjära avskrivningar under

tre fjärdedelar av den ekonomiska livslängden~

Nationalekonomer har i nationalräkenskapssyfte för att

up~skatta kapitalstockars storlek, överlevelsekurvor m m ofta

sökt finna livslängden för maskininvesteringar inom olika branscher. 2

Det har därvid rört sig om försök att beräkna genomsnittlig 5 fak

tisk livsl~ngd, dvs tiden från det att maskinen introducerats och

tagits i bruk till dess att den skrotas. 3 Uppskattning av faktisk

l Se Johansson & Samuelson (1973, s 115-119).
2

Se Wallander (1962) och Cederb1adh (1971).

3 Utöver begreppen ekonomisk och faktisk livslängd förekommer också
begreppen fysisk och teknisk livslängd. Fysisk livslängd avser
den tidsperiod under vilken tillgångar oavsett driftskostnader etc
kan anvindas. vid en bedömning av fysisk livslängd -ir det enbart
fysiska faktorer som förslitning, naturens inverkan ffi ID vilka
verkar begrinsande på användningen av Teknisk livs-
längd avser den tidsperiod för vilken lägsta genomsnittliga kapi
tal- och driftskostnader uppnås. Det tekniska livslängdsbegreppet
beaktar inte - i motsats till det ekonomiska - hur nya och konkur-

utvecl\las.
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livslängd är för vår del irrelevant. Några nationalekonomiska för
sök att skatta ekonomiska livslängder har ej påträffats. I den av
Sveriges Verkstadsförening årligen genomförda undersökningen avse
ende medlemsföretagens lönsamhet tillämpas en avskrivningstid på

fem år vad avser fordon samt tio år för övriga maskiner. l Någon
diskussion av på vilka grunder detta val fattats förekommer inte.

Om därtill läggs att branschspecifika skillnader bär förekomma, har

vi inte velat nöja oss med att till exempel genomgående tillämpa en
avskrivningstid om tio år. Tendensen till ökad öppenhet i årsredo

visningspraxis från de börsregistrerade företagens sida avspeglar
sig också däri att man i en del fall anger eller utifrån lämnad
information kan skatta den ekonomiska livslängd vilken enligt fö

retaget gäller för dess maskiner. Efter att ha bearbetat 1973 års

årsredovisningar för de börsregistrerade företag, som ingår i stu
dien kan nämnas att vi där funnit vissa ledtrådar vilka scha

blonmässigt skulle kunna anv~ndas som riktmärke för tilldelning av

livslängder. Denna information har dock inte utnyttjats främst

därför att enbart ett tjugofemtal företag~ varav ett tiotal verk

stadsföretag~ lämnat dylik information. Den källa vi slutligen
utnyttjat är den s k Asset Depreciation Ranges System. Denna har

redan omtalats i Kapitel 5 och skall inte här ytterligare kommen
teras. Påpekas skall bara att informationen enligt de bearbetade
årsredovisningarna inte motsäger de enligt dessa normer angivna
riktlinjerna.

Vad gäller totalbelopp att fördela på avskrivningsperioden
har vi av datainsamlingsskäl stannat för årliga nettoinvesteringar

i maskiners dvs anskaffningsvärdet för under året inköpta maskiner
minus försäljningsvärdet för under året avyttrade maskiner. 2

Bestämning av JV skulle idealt - vid sidan om exakt information om

anskaffningsvärde på aktiverade och omkostnadsförda tillgångar,
uppgifter om ekonomisk livslängd, värdeminskningsförlopp etc

för avyttrade tillgångars del kräva information om utrangerings

värde och det antal år som förflutit efter anskaffningstidpunkten.

l Se t ex Sveriges Verkstadsförening (1975).

2 Uppgifter om årliga bruttoinvesteringar är ofta mer svåråtkomliga
än uppgifter om nettoinvesteringaro Detta främst till följd av
att bokföringsmässiga realisationsvinster/-förluster ofta inte
specificerats i utnyttjande datasamlingar.
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Detta skulle behövas för att precisera de justerade realisations

vinster och -förluster som blir justeringsposter till de ackumu
lerade avskrivningar enligt plan som beräknats under tidigare åro

Vid användning av nettoinvestering som bas för bestämning av JV
har vi emellertid ingen grund för fastställande av dylika realisa

tionsvinster/-förluster.
Sammanfattningsvis kommer schablonerna för maskiner och in

ventarier att medföra följande:
JV erhålls som ackumulerade nettoinvesteringar minus acku

mulerade avskrivningar enligt plan. l Avskrivningar enligt plan

skattas via linjär avskrivning på avskrivningsbasen nettoinveste
ringar och via de förväntade avskrivningstider som redovisats

Kapitel 5.
Justerade realisationsvinster/-förluster förutsätts vara

noll. Vidare antas att SV överensstämmer med SV. De vid beskatt

ningen åtnjutna värdeminskningsavdragen förutsätts likaså överens
stämma med bokföringsmässiga avskrivningar exklusive eventuell av

skrivning mot investeringsfond. Också avyttrade tillgångars SV för
utsätts överensstämma med deras BV. Bortsett från möjligheten till
felaktig avskrivningstid kan våra antaganden medföra följande ba
lans- och resultaträkningskonsekvenser

10 JV felskattas något eftersom ett JV rätteligen baserat på

kvarvarande maskiners anskaffningsvärde vore att föredra.
r regel torde följden bli den att AT 4 och OR 5 A under
skattas något. RK 2 A Avskrivningar enligt plan kan av
samma skäl bli något för låga. A andra sidan påverkas

inte RR 4 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

av de justerade realisationsvinster som vid användning

av anskaffningsvärdet som avskrivningsbas sannolikt skulle

förekomma. BO 5 A Förändring av obeskattad reserv över
skattas något vid för låga avskrivningar enligt plan. JV

kan också innehålla smärre fel när investeringsfondsutnytt-

l
Nettoinvesteringsserier sedan 1953 har insamlats. För företag som
börjat analyseras fr o m 1963 skulle tillgängliga data därmed
möjliggöra en högsta avskrivningstid om 11 år. För företag
som analyseras fr o m 1966 blir motsvarande period 14 år. Som
framgått av Kapitel 5 kan den tilldelade avskrivningstiden stun
dom överstiga dessa tidsperioder. I dylika fall kommer JV under
analysperiodens början att underskattas.
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jande mot pågående nyanläggningar förekommit. Vi har då an
tagit att en viss andel av nyanläggningarna överförts till
kategorin maskiner året efter utnyttjandeåret. l Att bestäm
ningen av denna andel kan vara felaktig till belopp och/eller
tidpunkt har dock ingen nämnvärd påverkan vad gäller total
bilden för materiella anläggningstillgångar. Det är huvudsak
ligen fördelningen mellan maskiner, fastigheter och pågående

nyanläggningar som kan påverkas.

2. SV felskattas i de fall som räkenskapsenlig avskrivning inte

tillämp3ts. OR 5 A samt BO 5 A kan då komma att innehålla

beskattade element. BO 5 A kan även innehålla beskattade
element när pågående nyanläggningar avskrivits över resul
taträkningen. Bokföringsmässiga avskrivningar för maskiner
och inventarier bestäms nämligen som skillnaden mellan to
tala bokföringsmässiga avskrivningar och motsvarande avskriv
ningar för fastigheter. 2 Eventuella realisationsvinster/
förluster på pågående nyanläggningar har genom motsvarande

förfarande inkluderats i BO 5 A.

Jämfört med valet av avskrivningstid måste dock felkällorna
enligt punkt l och 2 betraktas som marginella. I kapitel 8 disku
teras mätresultatens känslighet för varierande antaganden om av
skrivningstid.

2.3.1.6 fa~tlg~e!e~

Markvärden (tomter) undergår normalt inte värdeminskning till följd
av förslitning. 3 För markvärden skulle därför JV sammanfalla med

anskaffningsvärdet. Bestämning av byggnaders JV bör ske enligt

samma riktlinjer som beträffande maskiner och inventarier. Liksom
för maskiner har vi här tvingats tillgripa schabloner.

Vid valet av avskrivningsmetod är - liksom för maskiner -
vår grundtanke den att genom tillämpning av linjära avskrivningar
på byggnaders anskaffningsvärde,som fortlöper under en kortare

l Andelen har bestämts som kvoten mellan summan av de båda årens
maskininvesteringar och summan av de båda årens fastighets- och
maskininvesteringar.

2
Jämför avsnitt 2.3.1.7 Pågående nyanläggningar.

3 Undantaget gäller främst gruvor o d vilka är utsatta för direkt
substansminskning.
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period än den ekonomiska livslängden,erhålls en approximation till

ett under den ekonomiska livslängden genomfört degressivt avskriv
ningsförlopp avseende byggnaders hela ekonomiska livslängdo

Vad gäller schablonen för val av avskrivningstid har också
enligt de tidigare refererade skattenormerna i USA standardvärden

avseende byggnaders ekonomiska livslängder utarbetats. Några

branschmässiga skillnader har därvid inte ansetts föreliggao För

fabriks- och kontorsbyggnader är standardvärdet 45 år samt för la

gerlokaler 60 åro Vissa nationalräkenskapssyftande undersökningar

kan också tolkas så att den faktiska livslängden för industribygg
nader är långt mindr'e näringsspecifik än motsvarande livslängder för

maskininvesteringar. 1 Enligt svensk skattepraxis har för rörelse

fastigheter under studieperiodens senare del medgetts årliga kon

stanta värdeminskningsavdrag på byggnaders anskaffningsvärdeo 2

Kontorsbyggnader respektive vissa fabriksbyggnader anger aktuella
extrempunkter. För de förra medges högsta värdeminskningsavdrag

om två procent 9 dvs en avskrivningstid om 50 nr. Högsta tillåtna
värdeminskningsavdrag för den senare typen är fem procent, dvs en

avskrivningstid om 20 år. 3 De avskrivningstider som härigenom

skattevägen preciserats för olika typer av rörelsefastigheter
torde ganska väl ansluta sig till gängse uppfattning om ekonomiska

'·ivslängder. 4 Det är också den schablon för val av avskrivningstid

som bildat utgångspunkten för vårt vidkommandeo

Beträffande val av totalbelopp att fördela på avskrivnings
perioden har det inte varit praktiskt möjligt att för det antal år

som rimliga avskrivningstider aktualiserar insamla årliga uppgifter

l Jämför Cederbladh (1971)
2

Jämför SFS 1969:363. Enligt dessa regler medges också primärav-
drag med två procent av nybyggnaders anskaffningsvärde (avser ej
äldre byggnader förvärvade genom köp) under vart och ett av de
fem första beskattningsåren. I den fortsatta diskussionen bort
ses från dessa primäravdrag.

3 Utgör normalprocentsatsero Se t ex Riksskattenämnden (1971:5,
punkt 2). Dessa procentsatser grundar sig på tidigare utvecklad
skattepraxiso

4
Motsvarande extremvärden omräknat till ekonomiska livslängder
blir 63-75 år respektive 25-30 år förutsatt att byggnaden avskrivs
linjärt under 4/5-2/3 av den ekonomiska livslängden.



om byggnadsinvesteringaro Under studerad tidsperiod torde det dock

ha varit så att de bokföringsm~ssiga avskrivningar som belastat

redovisade nettoresultat inte i n~mnv~rd utsträckning avvikit frän

de skattemässigt yrkade värdeminskningsavdrag vilka följer schab-
l

lanen för val av avskrivningstido ! Vår utgångspunkt är därför den

att avskrivningar enligt plan överensst~mmer med bokföringsmässiga

avskrivningar. Betr~ffande fastigheters ingångsvärde vid studie

periodens början ~r vår grundförutsättning också den att SV ~r en

god approximation till JVo Antagandets realism beror dels på i

vilken män bokföringsm~ssiga avskrivningar till och med 1962 avvi

kit från de normal procentsatser avseende värdeminskningsavdrag som

berörts ovan,dels på i vilken utstr~ckning uppskrivningar vidtagits

t o m 1962. På en punkt är det dock

en god skattning av JV, nämligen när byggnader nedskrivits mot in

vesteringsfond. Förekommande investeringsfondsutnyttjande sedan

1958 har d~rför kartlagts. 2 Avskrivning mot investeringsfond ger

upphov till en obeskattad reserv. JV måste rimligen hållas opå

verkat härav samtidigt som SV reduceras med utnyttjandebeloppets

storlek. Vilken typ av byggnad (lager-~ fabriks-~ kontors- etc)

som utnyttjandet i det enskilda fallet omfattar tillhör de uppgif

ter som med rimlig arbetsinsats inte kan inh~mtas. Vid diskussion

med tillståndsgivande myndigheter har dock framkommit att inom in

dustrin utgör fabriksbyggnader det h~t dominerande tillståndsobjek

tet. Vi skall därför förutsätta att utnyttjanden genomgående av

sett fabriksbyggnader. För kvarvarande byggnader vilka nedskri

vits mot investeringsfond har JV skattats som SV med tillägg för

utnyttjandebeloppets storlek. Detta sedan ackumulerade avskriv

ningar enligt plan avdragits från det senare beloppeto Utnyttjande

beloppet periodiseras därvid med linjära avskrivningar under 25 år

vad avser näringsgrupperna 34111 Massaindustri, 3420 Grafisk indu

stri samt 35 Kemisk industri. För övriga n~ringsgrupper har av-

l
A\rvikelser förekommer naturligtvis eftersom byggnader inte är fö-
remål för räkenskapsenlig avskrivningo Observera också att skat
temässiga värdeminskningsavdrag inte får förskjutas mellan åren.
Värdeminskningsavdrag kan alltså yrkas som bokf3rings
mässig avskrivning underlåts.

2
Några investeringsfondsutnyttjanden av betydelse har inte f6re-
kommi t före 1958. Se Johansson & Edenh81IJmar (1968, s 22) o
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skrivningstiden fastställts till 20 år. Dessa avskrivningstider

bygger på de ovan angivna normal procentsatserna avseende årlig vär

deminskning på fabriksbyggnader. Beträffande uppskrivning enligt

100 §, 1944 års aktiebolagslag , är vårt synsätt identiskt med det

som gäller för aktier, nämligen att denna inte skall få påverka JV.

Inte heller SV påverkas av uppskrivningar eftersom det belopp som

i beskattningshänseende kvarstår oavskrivet är anskaffningsvärdet

minus tidigare åtnjutna värdeminskningsavdrag. Eftersom BV ökar

med uppskrivningsbeloppet samtidigt som JV och SV är oförändrade

ger uppskrivningen upphov till en negativ beskattad reserv. Ned

skrivningarl , dvs vidtagen engångsnedsättning av byggnadsvärdet,

kan vara antingen en ej ordinär kostnad, dvs svara mot ett plöts

ligt inträffande värdefall, eller också en bokslutsdisposition, dvs

företas i konsolideringssyfte. Av följande skäl har vi stannat för

schablonen att genomgående behandla nedskrivningar som en ej ordi
när kostnad, vilken skall påverka JV2

1. Flertalet fall där byggnadsnedskrivning förekommit är omoJ

liga att upptäcka eftersom den inkluderats i de bokförings

mässiga avskrivningarna. Jämförbarheten mellan företag
fordrar därför att nedskrivningen påverkar JV.

2. Nedskrivning enligt lOD §, 1944 års aktiebolagslag - i re

gel den enda nedskrivningstyp vi kunnat urskilja - skall en

ligt lagens bokstav vara "erforderlig". Även om nedskriv

ningen inte varit erforderlig innebär vårt krav på jämför

barhet mellan företag att den måste påverka JV. Företagna

nedskrivningar enligt punkt l - vilka vi bestämt skall på
verka planvärdet - kan ha vidtagits först sedan avsaknad på

uppskrivningsobjekt konstaterats.

Eftersom vår behandling av byggnadsnedskrivningar påverkar

JV men ej SV ger också nedskrivningen upphov till en beskattad re

serv.

l Över resultaträkningen, mot balanserade vinstmedel eller mot upp
skrivning enligt 100 §, 1944 års aktiebolagslag. När i avsnittet
fortsättningsvis talas om nedskrivning avses ej nedskrivning mot
investeringsfond.

2
Nedskrivningen kan ses som en "extraordinär avskrivning enligt
plan", dvs ett tillrättaläggande av tidigare års för låga avskriv
ningar enligt plan o
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Sammanfattningsvis gäller då följande antagande med avseende
på utnyttjande värdebegrepp för fastighetero JV erhålls som BV plus
oavskrivet investeringsfondsutnyttjande minus fr o m 1963 vidtagna
uppskrivningar l i den mån dessa poster hänför sig till vid balans

tidpunkten kvarvarande fastigheter. Avskrivningar enligt plan be
står av bokföringsmässiga avskrivningar exklusive investeringsfonds
utnyttjande plus avskrivning av investeringsfondsutnyttjande enligt
ovan nämnda normal procentsatser. Nedskrivningsbegreppet omfattar
nästan uteslutande nedskrivning enligt 100 §, 1944 års aktiebolags
lag. Justerade realisationsvinster/-förluster skattas via de bok
föringsmässiga motsvarigheterna plus skillnaden mellan avyttrade

fastigheters BV och JV. 2 SV konstateras som BV minus de uppskriv

ningar och plus de nedskrivningar som fr o m 1963 vidtagits på vid
balanstidpunkten kvarvarande fastigheter. Atnjutna värdeminsknings
avdrag förutsätts överensstämma med bokföringsmässiga avskrivningar
exklusive avskrivningar mot investeringsfond.

Frånsett valet av avskrivningstid beträffande eventuellt in
vesteringsfondsutnyttjande medför nämnda definitioner följande re
sultat- och balansräkningskonsekvenser:

lo AT 5 och OR 5 B underskattas (överskattas) till den del
ackumulerade avskrivningar enligt plan och ackumulerade

nedskrivningar överstiger (understiger) de ackumulerade av
skrivningar som skulle erhållits vid linjär avskrivning
under 20 respektive 25 år på kvarvarande byggnaders anskaff
ningsvärde. Av samma skäl kan RK 2 B utgöra en överskatt
ning (underskattning) och BO 5 B en motsvarande underskatt

ning (överskattning). AT 5 och OR 5 B underskattas också
till den del ackumulerade fastighetsnedskrivningar egentli
gen gjorts i konsolideringssyfte. AT 5 överskattas till

l Idealt skulle naturligtvis JV även justeras för l~ppskrivningar
vidtagna före 1963. Av datainsamlingsskäl har vi dock måst avstå
härifrån.

2 Med våra definitioner betingas skillnaden mellan de två kategori-
erna av vinster/förluster dels av tidigare vidtagna uppskrivning
ar, dels av eventuellt oavskrivet investeringsfondsutnyttjande.
Vid datainsamlingen har vi därför sökt information om vid vilken
tidigare tidpunkt den avyttrade fastigheten uppskrivits eller
varit föremål för investeringsfondsutnyttjande.
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den del uppskrivningar vidtagits före 19630 Detta gäller
ej OR 5 B eftersom vår bestämning av såväl JV som SV på

verkats av sådana uppskrivningaro Om ED 2 nedskrivning in
nehåller nedskrivning i konsolideringssyfte underskattas

BO 5 Bo En sådan nedskrivning borde ju rätteligen påverka

den beskattade reserven. EO l B kan felskattas till följd
av samtliga nu anförda omständigheter i den män de hänför

sig till under året avyttrade fastigheter.' Behandlingen

av investeringsfondsutnyttjande mot pågående nyanläggningar

påverkar också fastigheters JV. Vi har liksom för maskiner

antagit att viss andel överförts till kategorin fastigheter

året efter utnyttjandeåret. 2

20 SR 2 B underskattas (överskattas) med det belopp som acku

mulerade bokföringsmässiga avskrivningar överstigit (under

stigit) faktiskt ackumulerade värdeminskningsavdrag. I

stället överskattas (underskattas) OR 5 B med motsvarande
belopp. Analogt felskattas BB 2 B med skillnaden mellan

bokföringsmässiga avskrivningar exklusive investeringsfonds

utnyttjande och faktiskt erhållna värdeminskningsavdrag,
eftersom identitet mellan dessa poster förutsätts. I stället

kommer BO 5 B att i motsvarande mån över- eller underskattas,
Vidare gäller att SR 2 B underskattas respektive överskattas

med de nedskrivningar respektive uppskrivningar som före

1963 vidtagits på kvarvarande fastigheter. Eftersom JV men
ej SV skall påverkas av nedskrivningar medför detta i sin

tur att OR 5 B i motsvarande mån överskattaso Skillnaden

mellan avyttrade fastigheters JV och SV betingas enligt vår
definition av det belopp varmed avyttrade fastigheter tidi-

l Bl a underskattas (överskattas) justerade realisationsvinster (för-
luster) med den uppskrivning som fare 1963 vidtagits på under året
avyttrade fastigheter. Underskattningen (överskattningen) behöver
inte alltid uppgå till hela uppskrivningsbeloppet om uppskriv
ningen avser byggnader. Ju tidigare uppskrivningstidpunkt, desto
mindre underskattning (överskattning) o Detta förutsatt att av
skrivningsf6rloppet f6r bokföringsmässiga avskrivningar överens
stämmer med det enligt plan samt att avskrivningsunderlaget för
bokföringsmässiga avskrivningar varit uppskrivningsbeloppet större.

2 Andelen har best~lts som kvoten mellan sumrnan av de båda årens fas
tighetsinvesteringar och summan av de båda årens fastighets- och
maskininvesteringaro
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gare nedskrivits~ I den mån sådana nedskrivningar vidtagits

före 1963 överskattas BO 5 Bol Skillnaden mellan avyttrade

fastigheters SV och SV betingas av tidigare ned- och upp

skrivningar på avyttrade fastighetero Till följd härav
underskattas (överskattas) BB 2 B med den minskning (ökning)

av den positivt (negativt) beskattade reserv~ som hänför

sig till under året avyttrade fastigheter men som nedskri

vits (uppskrivits) före 19633
0 Underskattningen har därvid

sin motsvarighet i den nämnda överskattningen av BO 5 B.

Tidigare uppskrivningar korre~ponderar med en egentlig un

derskattning av EO l B.

Utan tvekan är det också för byggnadernas del valet av av

skrivningstid som är den avgörande faktorn för storleken på JV. Det

är dock vår förväntan att här utnyttjad schablon 3 dvs att vi i prin

cip följer det bokföringsmässiga avskrivningsförloppet, skall utgöra

en god approximation till ett degressivt avskrivningsförlopp under

byggnadernas ekonomiska livslängd.

För pågående nyanläggningar är presumtionen den att JV sammanfaller

med anskaffningsvärdet (tillverkningsvärdet). Karaktäristiskt för

posten är att den omfattar sådana materiella anläggningstillgångar

vilka ännu ej tagits i bruk och som därför inte heller utsatts för

värdeminskning~ JV har definierats som BV plus årets investerings

fondsutnyttjande i den mån det avser pågående nyanläggningaro Av

skrivningar enligt plan skall givetvis ej förekomma. SV antas

överensstämma med SV. Vidare förutsätts att pågående nyanläggningar

aldrig avyttras, dvs realisationsvinster/-förluster antas ej före

komma o

l
ÖverSkattningen behöver inte uppgå till hela nämnda nedskriv-
ningsbelopp, eftersom den beskattade reserv som bildats vid ned
skrivningen successivt kan ha minskat i takt med att skattemässiga
värdeminskningsavdrag fortsättningsvis yrkas på ett avskrivnings
underlag som överstigit det justerade avskrivningsunderlaget.
I det förda resonemanget bortses från dylika "avskrivningsdiffe
renser".

2
Nedskrivning skapar en positivt beskattad reserv, uppskrivning
en negativt beskattad reserv.

3 Av defintionen på SV följer att det vid denna tidpunkt är iden-
tiskt med BV, dvs vi beaktar inte en eventuellt då befintlig be
skattad reservo
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Gjorda antaganden kan få följande resultat- och balansräk
ningskonsekvenser:

1. Pågående nyanläggningar som avskrivits mot investeringsfond

förutsätts överförda till maskiner respektive fastigheter

året efter avskrivningsåret. Till följd härav kan AT 6 och
OR 5 C underskattas.' BO 5 C förändring av obeskattad reserv

har i enlighet härmed bestämts som skillnaden mellan årets

och föregående års avskrivning mot investeringsfond. I den

mån tidsutdräkten egentligen är längre erhålls därför en
felaktig periodisering av BO 5 C.

2. Om bokföringsmässiga avskrivningar exklusive avskrivning mot
investeringsfond mot förmodan förekommit bildas sannolikt

en beskattad reserv. Som tidigare nämnts kommer denna re
serv och dess förändringar att då inkluderas i poster röran

de maskiner, nämligen OR 5 A respektive BO 5 A.

De smärre felaktigheter som enligt punkterna l. och 2. kan
uppstå vid bestämning av JV förefaller försumbara. Atminstone sett
över kategorin materiella anläggningstillgångar i sin helhet. Sett
över samtliga företag utgör dessutom posten pågående nyanläggningar

en ringa del av materiella anläggningstil1gångar. 2

2.3.1.8 lrn~a!e2:.i~11a_tll.lg!n.9-a:c

Utgifter för investering i organisation, goodwill o d kan av före

taget ha aktiverats. Inte sällan händer det att en sådan åtgärd ses

som en indikator på att företaget önskar frisera bokslutet, dvs re

dovisa ett högre nettoresultat än som annars vore möjligt. Så kan

även ha varit fallet bland de av oss studerade företagen. Att på
osäkra grunder fälla ett sådant omdöme har dock varit oss främmande.

I stället har vi valt att jämställa denna utgiftstyp med utgifter

l A andra sidan överskattas därmed korresponderande poster för ma
skiner och fastigheter.

2 Per utgående balans 1972 uppgick postens aritmetiska medelvärde
samt standardavvikelse till 1,2 respektive 4,2 procent av balans
omslutningen. Beräkningen avser samtliga de företag för vilka
undersökningen kunde tillgå data under 1972.
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för materiella anläggningstillgångar. En skillnad finns dock.

Skattningar av JV har måst begränsas till företag som aktiverat dy
l i ka utg i f te r. l

Immateriella tillgångar innehåller huvudsakligen patenträt

tigheter o d, goodwill och organisationskostnader. Vid bestämning
av lämplig avskrivningstid har vi sökt utgångspunkt i de legala vär

deringsregler som omger dessa poster. Avskrivning på patenträtter

måste åtminstone vara slutförd inom sjutton år, eftersom det formel

la patentskyddet utgår inom denna tidsperiod. För goodwill och or

ganisationskostnader föreskriver 100 §, 1944 års aktiebolagslag, en

årlig avskrivning om i regel minst 10 respektive 20 procent. De
skatterättsliga värderingsreglerna har ändrats under den studerade

tidsperioden. T o m beskattningsåret 1966 gällde för rättigheter

av patents natur att värdeminskningsavdrag medgavs med hänsyn till

rättighetens giltighetstid, dvs som regel sjutton år. För goodwill
förelåg rätt att göra värdeminskningsavdrag under en tid av tio år.

För organisationskostnader gäller att värdeminskningsavdrag för
hela beloppet kan yrkas under uppkomståret oavsett om kostnaderna

aktiveras eller ej. Fr o m beskattningsåret 1967 har emellertid

patenträtter o d liksom tillgångar av goodwills natur jämställts
med maskiner och inventarier, dvs räkenskapsenlig avskrivning kan
tillämpas. T o m 1966 rådde således mer eller mindre identitet
mellan civilrättsliga och skatterättsliga värderingsregler. Fr o ffi

1967 är det dock sannolikt att företagen börjat tillämpa räkenskaps

enlig avskrivning. Ett rimligt antagande är att den genomsnittligt
tillämpade avskrivningstiden t o m 1966 låg på cirka tio år. Fr o m

1967 torde - till följd av reglerna om räkenskapsenlig avskrivning 

den genomsnittliga avskrivningstiden ha förkortats. Det primära

syftet med vårt val av avskrivningstid är att nå jämförbarhet över
tiden. Fr o m 1967 har vi därför baserat beräkning av avskrivnings

behovets storlek på en avskrivningstid om tio år. Beträffande to
talbelopp att fördela på avskrivningsperioden har den schablonen

l Även för materiella anläggningstillgångar torde skillnader i ak
tiveringsgraden ha förelegat. Den elasticitet, som gäller skatte
lagstiftningens gränsdragning mellan omkostnader (inventarier med
en livslängd understigande tre år) och maskine~ kan förväntas ha
utnyttjats olika allt efter resultatutrymmets storlek. Det är
inte otänkbart att storleken av omkostnads förda investeringar är
en funktion av nämnda utrymme. Som tidigare nämnts har undersök
ningen saknat information om sådana investeringar.
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utnyttjats, att 1966 och tidigare har avskrivningar enligt plan för

utsatts överensstämma med bokföringsmässiga avskrivningar. Fr o m

1967 har emellertid avskrivningar enligt plan beräknats på ett år

ligt bruttoinvesteringsbegrepp~vilket för 1967 och senare precise

rats som skillnaden mellan utgående balans före bokföringsmässiga

avskrivningar och ingående balans. Arliga bruttoinvesteringar för

1966 och tidigare har vi inte via kontoanalys haft möjlighet att

skatta.' I stället har vi antagit att årliga bruttoinvesteringar

1958-1966 varit konstanta. Med antagandet om en avskrivningssats

på tio procent har årliga bruttoinvesteringar under nämnda tidspe

riod därmed kunnat fastställas som utgående bokfört värde 1966 di

viderat med faktorn 4,5.

Med avseende på utnyttjade värdebegrepp innebär det nämnda

att för åren 1962-1966 förutsätts JV överensstämma med SV samtidigt

som avskrivningar enligt plan förutsätts sammanfalla med bokförings

mässiga avskrivningar~ För tiden 1967-1972 korresponderar JV mot

ackumulerade bruttoinvesteringar minus ackumulerade avskrivningar

enligt plan. Arlig avskrivning enligt plan skattas under denna tids

period via linjär avskrivning med tio procent på avskrivningsbasen

bruttoinvesteringaro I linje med dessa antaganden har för perioden

1963-1966 förutsatts att justerade realisationsvinster/-förluster

överensstämt med de bokföringsmässiga~ Under perioden 1967-1972

har dock de förra antagits lika med noll. Beträffande SV, skatte

mässiga avskrivningar och avyttrade tillgångars SV har under hela

tidsperioden antagits att dessa uppgår till samma belopp som deras

bokföringsmässiga motsvarigheter. 2

Frånsett valet av avskrivningstid kan ovanstående antagan

den medföra följande resultat- och balansräkningskonsekvenser:

l. AT 7 och OR 5 D felskattas i den mån årliga bruttoinveste

ringar under 1958-1966 inte varit lika storaQ Detta påver

kar också RK 2 C samt BO 5 D. Fr o m 1967 påverkas nämnda

poster av att eventuellt avyttrade tillgångar inte påverkar

det avskrivningsunderlag på vilket JV och avskrivningar

l Jämrör vad som i avsnitt 2.1 av detta Appendix inledningsvis sagts
om post OT 7.

2 Bygger på det realistiska antagandet att yrkade värdeminskingsav-
drag överensståmt med bokföringsmässiga avskrivningar. För akti
verade organisationskostnader kan dock viss skillnad ha förelegat.
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enligt plan beräknas. EO 3, vilken fÖr perioden 1967-1972

rätteligen borde inkludera justerade realisationsvinster/

-förluster,felskattas när dessa varit skilda från noll.

2. OR 5 D och BO 4 D kan innehålla beskattade fragment till

följd av att bokföringsmässiga avskrivningar och avyttrade

tillgångars SV ej överensstämt med faktiskt erhållna värde

minskningsavdrag respektive avyttrade tillgångars SV.

Samtliga antaganden avseende immateriella tillgångar måste

spela en ringa roll vad gäller möjlig inverkan på mätresultaten.

Denna bedömning baserar sig på den ringa andel av företagens balans

omslutning som posten i regel representerar.'

2.3. 1.9 Qv~i~a_tlll~å~g~sla~

För andra tillgångsslag än dem som nu behandlats i avsnitt 2.3.1.1

t o m 2.3.1.8, har den förutsättningen tillämpats att anskaffnings
värdet,JV, SV och SV sammanfaller. Några tillgångsslag fordrar

kommentarer.

~T_3_ fo!:d.ci~g~r_hQs_s!y..ce.ls~l~d~m~t~.r2. ~k!.i~ä.9.a.!:.e_m_fl&

Där lån till aktieägare förekommit skulle det kunna hävdas att dy

lika lån borde betraktas som kapitaluttag, dvs reducera eget kapi

tal. Av följande skäl har dock AT 3 behandlats som en fordran vil

ken som helst

Kravet på konsistens mellan resultat- och kapitalmått forD

rar denna behandling eftersom Fl 2 8, bokförda ränteintäk

ter, inkluderar ränteintäkter på AT 3. Låt vara att en

schablonberäkning av därmed förknippade ränteintäkter vore

tänkbar.

Existerande datasamlingar kan ej lämna upplysning om hur

stor del av AT 3 som verkligen avsett lån till aktieägare.

Samtidigt bedömdes möjligheten att från företagen erhålla

information om AT 3 med korresponderande ränteintäkter som

l i ten.

l Per utgående balans 1972 uppgick postens aritmetiska medelvärde
samt standardavvikelse till O~3 respektive 1,9 procent av balans
omslutningen. Beräkningen avser samtliga de företag för vilka
undersökningen kunde tillgå data under 1972.
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AT 3 representerar en ringa andel av balansomslutningen vad
gäller de av oss studerade företagen. l

~T_O_ ~p~r-C.kQn!.o_i_Ri~sE.a.!!-k~n. Denna post kommer att be
handlas som en tillgång vilken som helst. Även om vi från en teo
retisk utgångspunkt gärna ansluter till synsättet att inte betrakta
spärrkontot som en tillgång utan som ackumulerade preliminära skatte
betalningar i avvaktan på investeringsfondens utnyttjande talar
praktiska skäl för den valda behandlingen. 2

2.3.2 Kapitalanskaffningsformer jämte vissa anknytande resultat
räkningsposter

Kommentarerna begränsas till de former där posternas innehåll inte
är uppenbart och/eller där skattningar måste tillgripas.

2.3.2.1 Koncernskulder

Balansräkningsmallen beaktar att såväl kortfristiga, KS 3, som
långfristiga, LS ls koncernskulder kan förekomma. Gränsdragnings

problemen vad gäller åtskillnaden mellan kort- och långfristigt ka
pital har varit desamma som fär koncernfordringar. För att avgöra
denna fördelning har därför samma schabloner som för koncernfordringar

konstruerats, dock att resultaträkningsposten FK A,Räntekostnader
till koncernföretag,i stället utnyttjats. I detta hänseende hän
visas därför till avsnitt 2.3.1.2 ovan. Där har även ställnings
tagandet att betrakta kortfristiga koncernskulder som handelskredi
ter motiverats.

2.3.2.2 JS.o!:.tir.is!.i.9.a_1Qn~b~r~e~d~~k~l~e!:

Under rubrik KS 4,Kortfristiga löneberoende skulder, sammanfattas de
skulder, vilka avser åtaganden gentemot anställda och/eller gent
emot myndigheter för anställdas räkning och vilka är en följd av
upplupna lönekostnader, samt förekommande uppbördssystem för käll

skatt och sociala kostnader.

l Per utgående balans 1972 uppgick postens aritmetiska medelvärde
samt standardavvikelse till 0,3 respektive 1,7 procent av balans
omslutningen. Beräkningen avser samtliga de företag för vilka un
dersökningen kunde tillgå data under 1972.

2 För en diskussion av det alternativa synsättet hänvisas till av
snitt 2.3.2.7.
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~3~~~~~~~~~~~~~0Y0y~~J~~~~~~~~

Posten svarar regelmässigt mot av företagen bokförda beloppo I vis-
sa fall där information om den redovisade skuldens storlek ej kunnat
inhämtas har dock vissa schabloner måst tillgripas. Skuld för upp
lupen lön har därvid skattats som 46 procent av genomsnittlig månat
lig lönekostnad för arbetare under året.' För tjänstemän utbetalas
lönen normalt i slutet av den månad den intjänats. Redovisad upp
lupen lön för tjänstemän antas därför ej förekomma. Skuld avseende
semesterersättning har skattats med ledning av de genomsnittsvärden
avseende semesterlönens andel av lönesumman som Svenska Arbetsgiva
reföreningen (SAF) på kalenderårsbasis sammanställt för sina med
lemsföretag. 2 För studerade företag med brutet räkenskapsår vilket
går till ända under kalenderårets första sex månader har specifi
cerad beräkningsrutin därvid beaktat att semesterersättningsreser
vens storlek även beror på lönesumma och semesterlöneandel avseende
närmast föregående räkenskapsår respektive kalenderår. De genom
snittsvärden avseende semesterlöneandelar som SAF redovisat har upp

delats i kategorierna arbetarlöner och tjänstemannalöner. Eftersom
skillnaden i semesterlöneandel mellan de två kategorierna enbart
utgjorts av några tiondels procentenheter3 har vi dock ansett det
tillräckligt med ett enkelt genomsnitt av de två genomsnittsvärdena,
vilket satts i relation till totala löner.

~S ~ ~ _K~ !?~tt~~19. Posten överensstämmer regelmässigt
med av företagen bokförda belopp. I vissa fall har dock även här
speciella beräkningsrutiner måst utnyttjas. Via existerande data
samlingar har den sammantagna storleken av käll-, mervärde- och
varuskatteskulder oftast kunnat avgöraso Till och med 1968 gällde
den allmänna varuskatten som efter denna tidpunkt ersattes av mer
värdeskatten. Eftersom den allmänna varuskatten enbart togs ut i

l För definition av lönekostnad se avsnitt 20303.1. 46 procent byg
ger på antagandet om 14-dagarslön och är en rimlig genomsnittsupp
skattning av andelen. Jämför Edvardsson & Hilding (1971, s 6) en
ligt vilka den redovisade skulden kan variera mellan lön för fyra
dagar och lön för 24 dagar.

2 Jämför t ex Arbetsgivaren 1972:2[.

3 Under studieperioden har skillnaden som högst (1963) varit 1,5 pro
centenheter och som lägst (1965-1972) 0,1 procentenhet o
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sista ledet av distributionskedjan och vår studie uteslutande om

fattar industriföretag, har för år 1962-1968 varuskatteskulden i
dessa fall satts lika med noll, dvs den sammantagna skuldposten har

ansetts avse källskatter. För 1969 och senare och/eller, när till
gång till ovan sammantagen skuldpost saknats, har källskatteskulden

direkt skattats. Tillvägagångssättet har varit att för företaget

beräkna genomsnittlig månadslön per arbetare respektive tjänsteman.

Utifrån preliminärskattetabeller har - med vetskap om genomsnittliga
månadslöner inom industrin - linjära funktioner över olika månads

löneintervall anpassats. 1 Beroende variabel har därvid varit ge

nomsnittlig preliminärskatt i procent av månadslön. Oberoende vari

abel har utgjorts av den genomsnittliga månadslönen. Genom att mul

tiplicera den beroende variabeln med lönesumman för arbetare respek

tive tjänstemän har årets summa för innehållen källskatt uppskattats.
Källskatteskulden per räkenskapsårets slut har sedan fastställts

som 2/12 av innehållen källskatt vid jämn bokslutsmånad respektive

1/12 vid udda bokslutsmånad. I vilken utsträckning vår skattning
av källskatteskulden kommit att skilja sig från den faktiska styrs

framför al1tav den lönespridning som förekommit i företaget. An
vändningen av genomsnittlig månadslön för konstaterande av preli
minärskatteuttaget bygger indirekt på den felaktiga, men i detta samman

hang knappast allvarliga förutsättningen att skatteskalorna sak-
nar progressivitet.

~S_4_C_ö~rlg~~oitirls!i~a_1Qn~b~rQe.!ld~~k~l.QeJ:. Denna
post har genomgående skattats. Precisionen i skattningen kan för

väntas vara god. Posten omfattar löneberoende skulder föranledda

av arbetsgivareavgifter, dvs kostnader för ATP, sjuk- och yrkesska
deförsä kri ng samt allmän arbetsg i va reavgi f t .2 Andra sac i al a kost

nader~ dvs huvudsakligen grupplivförsäkring och avgångsbidrag, är

i sammanhanget så små att den löneberoende skulden till följd av

dessa poster är negligerbar. 3 Uppbördssystemet för arbetsgivare-

l . . . .. "....Kolumn l l de prellilllnarskattetabeller som narmast overensstamt
med rikets genomsnittliga kommunala utdebitering har använts.

2 Beträffande dessa kostnader se avsnitt 2.3.3.1.

3 Enligt SAF:s tidigare nämnda genomsnittsvärden har dylika kostna
der under studiep~rioden legat på cirka 0,5 procentenheter av
lönesumman.
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avgifter fungerade till och med kalenderåret 1967 på så vis att

Riksförs~kringsverket, RFV~ preliminärdebiterade företagen på basis

av ett avgiftsunderlag lika med lönesumman för kalenderåret två år
tidigare. l På grund av stora avvikelser mellan slutliga och preli

minära arbetsgivareavgifter har avgiftsunderlaget för prelimin~rde

bitering fr o m 1968 utgjorts av nämnda lönesumma uppräknad med en
faktor syftande till att täcka förekommande lönehöjningar. Betal
ning av preliminärt debiterade avgifter sker med 1/6 varannan månad
med början i februari. Betalningen ~r tidsmässigt förlagd till
månadens mitt. Differenser mellan slutligt och preliminärt debi
terade avgifter regleras först i samband med preliminärbetalningar
na två kalenderår senare. För skattning av RFV-skulden2 - per

bokslutsdagen ackumulerad skillnad mellan kostnader och gjorda ut
betalningar - har företagsspecifika beräkningsrutiner konstruerats

såtillvida att de differentierats med hänsyn till tidpunkt för
bokslutsmånad3, räkenskapsårets längd och avgiftsunderlagets stor
lek. Bokslutsmånaden ~r av betydelse därför att om bokslutsmånaden
är december utgör RFV-skulden enbart en funktion av skillnader
mellan kostnader (slutliga avgifter) och betalningar avseende inne
varande och föregående räkenskapsår. Om bokslutsmånaden är en

annan än december blir RFV-skulden också beroende av skillnader som
existerat under näst föregående räkenskapsår. Kostnaderna för

arbetsgivareavgiftersvarar regelmässigt mot av företagen bokförda
kostnader och har endast undantagsfall behövt skattas. 4 De

kalenderårsvis utbetalda arbetsgivareavgifterna (preliminära) 
vilka med information om företagets bokslutsmånad och räkenskaps
årets längd justerats till att avse r~kenskapsår ~ har skattats

genom att avgiftsunderlaget relaterats till de genomsnittsvärden

l Här bortses från att vid beräkning av ATP-avgift görs basbelopps
avdrag samt medtas ej lön överstigande 7,5 gånger basbeloppet.

2 Fordran torde vara ovanlig eftersom jämkning kan sökas när preli-
minärt debiterade avgifter överstiger slutligt debiterade.

3 .. ..
Dock har alltld antaglts att bokslutsdagen lnfaller l slutet av
kalendermånaden. Antagandet innebär att företag med jämn bok
slutsmånad~ vars preliminäravgift varje år överensstämt med den
slutliga, inte heller haft någon RFV-skuld.

4
Jämför avsnitt 2.3.3.1.
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rörande arbetsgivareavgifternas andel av lönesumman som SAF inom
sitt område årligen utrett. l Liksom för semesterlönens andel har

SAF gjort en uppdelning i kategorierna tjänstemän och arbetare.

Dock har vi även här nöjt oss med ett genomsnitt av genomsnittsvär

dena för de två kategorierna. Skillnaderna i arbetsgivaravgifts

andelar är minimala och har under studieperioden högst uppgått till
tiondels procentenheter. Vid beräkning av RFV-skulden har slutli
gen den restriktionen gällt att per räkenskapsår preliminärt debi
terade avgifter måste vara mindre än eller lika med räkenskapsårets

kostnad till följd av dylika avgifter.

2.3.2.3 fö~e!a~e!s_s!a!t~s!uld~r

l. KS 5 A, Företagets inkomstskatteskuld,anger nettot av in

komstskatteskulder och inkomstskattefordringar.

2. KS 5 B,Företagets mervärde- och varuskatteskulder,utgör be

träffande mervärdeskatt likaledes en nettoskuld.

När nettofordran till följd av punkt l. eller 2. föreligger

har denna inkluderats i post OT 7 övriga omsättningstillgångar.

Dessutom gäller att i de fall rutinen för beräkning av storleken på

KS 4 B Källskatteskuld tillämpats, och då denna slagit fel~ kommer
delar av mervärde- och varuskatteskulderna att klassificeras som

källskatteskuld eller vice versa.

2.3.2.4 Qv~i~a_kQr!f~i~t~g~lå~ QC~ ~k~l~e~,_g~r~n!i~i~k!t~g~n~e~

I den mån beräkningsrutinerna för fastställande av KS 4 Kortfristiga

löneberoende skulder utmynnar i en avvikelse mellan av oss angivna

och av företagen bokförda belopp påverkas även KS 6 övriga kortfris

tiga lån och skulder av detta. Summan av KS 4 och KS 6 överensstäm
mer dock med motsvarande bokfört totalbelopp, eftersom KS 6 utgör en

restpost. Där information stått att finna har posten KS 6 B utnytt

jats för att avskilja den del av KS 6 som avser icke automatiska

skulder, t ex checkräkningskredit eller nära förestående amortering

ar på långfristiga lån. När information saknats på denna punkt har

hela beloppet under KS 6 klassificerats som KS 6 B.

l .. .. .
Jamfor t ex Arbetsglvaren 1972:27.
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I de fall avsättningar för garantiriskätaganden förekommit

har dessa inkluderats i KS 6 A. Vi har därvid sökt information om

i vilken män vidtagna avsättningar till garantiriskreserv överstigit

förväntade förpliktelser. Där sådana fall upptäckts har den resul

tatreglerande åtgärden bedömts som skattemässigt avdragsgill och

därför klassificerats under beteckning BO 6 Förändring av reserv

garantiriskåtagande. Observeras bör också att endast förändringar

i reserven kunnat konstateras, dvs för 1963 har ingående värde på

OR 6 Reserv i garantiriskåtaganden satts lika med noll. Att vi inte

fullständigt kunnat kartlägga den reservbildning som här kan före

komma saknar betydelse då frekvensen av industriföretag med denna

typ av åtaganden är ringa. l

2.3.2.5 fe!!s.io~s~k~l~ .Q.c~ E.e~_s.io~sJs.o~t-.!:!a~

Formerna för redovisning av företagens pensionsåtaganden egen

regi, dvs åtaganden som inte täckts via pensionsförsäkring har

under den studerade tidsperioden varierat. Atminstone för tidigare

år var det ytterligt sällsynt att bokförd pensionsskuld och bokförd

pensionskostnad överensstämde med vad nedan preciseras som faktisk

pensionsskuld och på året egentligen belöpande pensionskostnad.

JV definierar vi som den faktiska pensionsskulden, dvs kapitalvärdet

av samtliga pensionsåtaganden2 minus eventuell pensionsstiftelses

nettotillgångar av annat slag än fordran på företaget. Med årets

pensionskostnad förstår vi summan av på året belöpande pensionspre

mier, under året utbetalda pensioner och årets ökning av JV 3 minus

eventuell avkastning på kapital i pensionsstiftelse. 4 Från denna

l För företag inom Tillverkningsindustri (SNI 3) med mer än 200 an-
ställda uppgick 1972 bokförda garantiriskåtaganden till 0,06 pro
cent av företagens sammantagna balansomslutning. Källa: Statis
tiska Centralbyrån, Företagen 1972 (1974).

2 Med pensionsåtaganden avses utgående pensioner samt beträffande ej
utgående pensioner utfästa pensioner till den del de vid boksluts
tillfället intjänats.

3 En eventuell minskning av JV utgör avdragspost.
4

så långt överensstämmer definitionen av pensionskostnad med den
som lämnas av Föreningen Auktoriserade Revisorer (1974). Infor
mation om aVkastning på kapital i pensionsstiftelse har i prakti
ken endast kunnat inhämtas för 1971 och 1972.
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summa har sedan avdragits på året beräknad ränta för faktisk pen

sionsskuld. l Med pensionsskuldens SV förstås till och med februari

1968, dvs före tryggandelagens tillkomst~ den bokförda pensions
skuld som hänför sig till de då existerande pensionsstiftelserna av

reverstyp. I och med tryggandelagens tillämpning motsvaras SV av
vad som i boksluten redovisats under rubriken Avsatt till pensioner.
Pensionsskuldens SV utgörs av SV minus eventuella åtaganden gent

emot personer med bestämmande inflytande i företaget. 3

Definierade värdebegrepp medför följande resu1tat- och ba
lansräkningskonsekvenser:

l. Precisionen i företagens beräkning av den faktiska pensions

skuldens (pensionsreservens) storlek har ökat under studie

periodens gång. När realstiftelse förekommer förutsätter

definitionen av JV att bokfört värde av stiftelsens netto
tillgångar avdras från den försäkringsmatematiskt beräknade

pensionsreserven. Variationer i dolda reserver i sådana

tillgångar inverkar därför såväl på storleken av LS 3 som

på RK l B. Den senare inkluderar årets pensionskostnad.

Dylika fluktuationer kan även ha påverkat den stiftelseav

kastning som för 1963-1970 måste sättas lika med noll men
som för 1971 och 1972 utgjort en faktor för bestämning av
pensionskostnaden. 4 Engångsföreteelser såsom höjda pensions

utfästelser och ändring av de försäkringstekniska grunderna
vilka kan ha påverkat storleken av LS 3, påverkar också

l Jämför avsnitt 5.3.4 i Kapitel 5 samt avsnitt 2.3.3.1.

2 SFS 1967:531.

3 Efter tryggandeIagens tillkomst råder annars identitet mellan det
civilrättsliga och skatterättsliga pensionsreservbegreppet, dvs
belopp under Avsatt till pensioner - i förekommande fall med av
drag för realstiftelses förmögenhet - har också varit skattemäs
sigt avdragsgilla. Före tryggandelagens tillkomst kan BV också
ha avvikit från SV därför att efter 1962 utfästa, antastbara pen
sioner inte varit skattemässigt avdragsgilla.

4 Eventuella realstiftelsers inverkan skall inte överdrivas. En
ligt Banner (1976, s 28) uppgick vid 1966 års utgång det totala
kapitalet i svenska pensionsstiftelser till cirka 7,5 miljarder
kronor varav cirka 6,5 miljarder svarade mot i svenska företag
skuldförda belopp. Sedan tryggandeIagens tillkomst har sannolikt
realstiftelsernas relativa betydelse minskat än mer.
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RK l Bol Till denna del kunde det finnas motiv för att be

handla pensionskostnaden som en ej ordinär kostnad (intäkt)
för åreto Så har emellertid inte förfarits. OR 7 och BO 7

påverkas givetvis också av nämnda förhållanden i samband

med bestämningen av JV.

20 Eftersom SV härletts från BV felskattas SV när BV inkluderar
antastbara pensionsutfästelser. Förekomsten av dylika ut

fästelser har dock varit sällsynt och torde kunna bortses
ifrån. En felskattning av SV kan också föreligga när SV in

kluderar pensionsutfästelser gentemot personer med bestäm-
ma nde i nf lYt ande samt i di gt som ut fä st el serna int e upPt äckt s av oss .

Annars betingar dylika skillnader mellan SV och SV storle-

ken av SR 3 och dess motsvarighet i resultaträkningen~ BB 3.
Definitionen av SV påverkar givetvis också bestämningen av

OR 7 och BO 7.

Sammanfattningsvis gäller att utnyttjade värdebegrepp syftar

till att identifiera sådana dolda reserver i pensionsskulder, som

åtminstone vid studieperiodens början kan ha uppgått till avsevärda
belopp02

203.206 Qv~i~a_s~uld~r

Beträffande övriga skulder skall nämnas att bokförd skuld till per

sonalstiftelse mycket väl kan avvika från den JV vi idealt skulle

vilja se den upptagen tillo Vi har dock inte kartlagt förekomsten
av dolda reserver i denna skuldtyp. Det är vår bedömning att dessa

')

endast i undantagsfall är av nämnvärd storleksordning. J Skuld till

personalstiftelse har inkluderats i LS 2 B, övriga långfristiga lån

och skulder.

l En sådan ändring ägde rum 1964. För undersökningsperioden
sedan dess gällande grunder finns publicerade i SOD 1964:28.

2
Som påpekas i Appendix 3 kan däremot tillförlitligheten i insam-
lade uppgifter avseende storleken av JV vara bristfällig, varför
visst skattningsförfarande fått tillgripas o

3 Jämför Hanner (1964, s 191).
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2030207 ln~e~t~rin~sio~d~r

I tidigare avsnitt har obeskattade reserver i materiella anläggnings
tillgångar berörts. OR 4 Investeringsfonder utgörockså en sådan
reserv. Skillnaden gentemot andra obeskattade reserver är den att
investeringsfond avser tillgångar, vilka ännu ej anskaffats. Ana
login blir då den att dylika tillgångars JV är noll samtidigt som
SV och BV antar identiska och negativa värden. Skillnaden mellan
JV och SV bildar investeringsfondens storlek. Beträffande BO 4, För
ändring av investeringsfond, kan motsvarande parallell dras. Avsätt
ningar representerar skillnaden mellan skattemässiga avskrivningar
och avskrivningar enligt plan~ där de senare är lika med noll. In
vesteringsfondsutnyttjande - dvs avskrivning av materiella anlägg
ningstillgångar sedan de väl anskaffats - påverkar inte i sig de
obeskattade reservernas totala storlek. Sambandet mellan resultat
och balansräkningsposterna fungerar dock så~ att det år avskrivning
mot investeringsfond äger rum, rymmer BO 4 ett belopp svarande mot
upplösning av OR 4. BO 5 A-C,Förändring av obeskattade reserver i
materiella anläggningstillgångar, vilka rymmer skattemässiga avskriv
ningar på befintliga tillgångar, kommer med omvänt tecken att in
kludera investeringsfondsutnyttjandet, vilket medför en motsvarande
ökning av OR 5 A-C. Investeringsfondsutnyttjandet innebär således
en omfördelning mellan olika kategorier av obeskattade reserver.

För fullständighetens skull skall här också redogöras för
ett alternativt synsätt på investeringsfondssystemet, nämligen att
inte betrakta hela OR 4 utan enbart nettot av OR 4 och AT O,Spärr
konto i Riksbanken,som obeskattad reserv. Detta skulle motiveras
av att vidtagna spärrmedelsinbetalningar - formellt en tillgång
över vilken saknas dispositionsrätt och vars avkastning är lika med
noll - har karaktären av preliminära skattebetalningar, vilka inne
hålles i avvaktan på att investeringsfonden i en framtid skall ut
nyttjas. I samband med att så sker återfås spärrmedlen i form av
skatteåterbäring. Innebörden av detta synsätt är på balansräknings
sidan:

En andel, (l-t) OR 4, utgör eget kapital
En andel, (t OR 4 - AT O), är skattekredit
Summa total kapital reduceras med AT O
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Analogt skulle på resultaträkningssidan:

En andel, (l-t) BO 4, utgöra förändring i eget kapital
En andel, (t BO 4 - 6AT O), utgöra förändring i skattekredit
(SR - ÅAT O) utgöra den "egentligen redovisade skattekostnaden"

Ett genomförande av nämnda synsätt skulle få den effekten
att total kapitalets JV minskar så länge spärrkontobehållning före
ligger samtidigt som skattekrediternas utveckling i tiden påverkas.
Skattekredittillskottet skulle erhållas vid investeringsfondsutnytt
jandeögonblicket och inte~ som enligt det valda förfarandet, vid
avsättningstidpunkten. Ett argument för genomförande av nu nämnt
resonemang skulle alltså vara att AT O utgör skattebetalningar och
inte en tillgång i egentlig mening. Följaktligen bör den inte hel
ler inkluderas i det kapital som genererat årets avkastning. Trots
detta har vi, främst med hänsyn till redovisningspraxis~ men också
med hänsyn till att mätresultaten på denna punkt torde vara ganska
okänsliga, valt att behandla AT O som en tillgång. l

2.3.3 Resterande resultaträkningsposter

I detta avsnitt skall vi granska de resultaträkningsposter som inte
berörts i Kapitel 5 eller hittills inte kommenterats i detta appen
dix.

2.3.3.1 Löne- och löneberoende kostnader

Anmärkas skall att RK l A och B Löne- och läneberoende kostnader
representerar de till året hänförliga kostnaderna (utgifterna) sna
rare än de till årets prestationer hänförliga kostnaderna. Vad som
inkluderas i RK l A är oberoende av om årets produktion också sålts,
dvs oberoende av årets förändringar i varulager och/eller egentill
verkade anläggningar. Denna fel periodisering har av datainsamlings
skäl måst accepteras. Ser vi till RK l i sin helhet gäller dock ej
denna snedvridning, eftersom RK l C övriga tillverknings-, försälj
nings- och administrationskostnader konstateras som en restpost.

l Per utgående balans 1972 uppgick OR 4:s och AT O:s aritmetiska
medelvärde till 3,4 respektive 0,9 procent av balansomslutningen
samt standardavvikelsen till 5,6 respektive 1,8 procent av balans
omslutningen. Beräkningen avser samtliga de företag för vilka
undersökningen kunde tillgå data under 1972.
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Vid lagerökning (-minskning) är således RK l A och B större (mindre)
och RK 1 C motsvarande mindre (större) än vad som skulle varit fal
let om kostnadsposterna strikt preciserats med hänsyn till sålda
produkter. Felklassificeringen till följd av detta torde emeller
tid i de flesta fall vara försumbar.

För de i RK l A ingående kostnadselementen skall följande
nämnas. Löner och andra ersättningar skall naturligtvis avse till
årets verksamhet hänförliga kostnader. När uppgifter om detta in
samtlats via offentliga årsredovisningar finns dock den risken att
beloppen enligt lagens bokstav avser "utbetalda" löner och ersätt
ningar. l Rimligen avser dock i förvaltningsberättelsen lämnade
uppgifter de utgifter som förelegat under året. 2 Kostnaden för ar
betsgivareavgifter i bred bemärkelse svarar regelmässigt mot av fö-

retagen bokförda belopp. För vissa företag 3 har vi ej kunnat er
hålla information om kostnadens storlek. I dessa fall har beräk
ningsrutiner liknande dem som använts för precisering av kortfristiga
löneberoende skulder utnyttjats. Utgångspunkten har också här varit
den årliga statistik som framtagits av SAF och som anger årliga
genomsnittsvärden beträffande arbetsgivareavgifternas relativa stor
lek i förhållande till löner och andra ersättningar. Dessa procent
satser har sedan tillämpats på löneuppgiften för de företag och
årtal där vi saknat information om den bokförda kostnadens storlek. 4

Vid beräkning av kostnader, andra än kostnader för ATP, sjuk- och
yrkesskadeförsäkring samt allmän arbetsgivareavgift, har rutinerna
differentierats på kategorierna arbetare och tjänstemän eftersom
betydande avvikelser mellan de för tjänstemannalöner respektive ar
betarlöner gällande procentsatserna förekommit under perioden.

l Jämför 103 §, 1944 års aktiebolagslag.
2 Att detta egentligen varit lagstiftarens syfte stöds av ter Vehn

(1965, s 106 a). Jämför också Hanner (1964, s 151).

3 De som ej lämnat oss tillstånd att utnyttja de årsredovisningsdata,
vilka insamlats av Statistiska Centralbyrån i samband med dess
finansstatistik. Jämför Kapitel 6 samt Appendix 3.

4
Genomsnittsvärdena avser kalenderår. Vid brutet räkenskapsår
omfattar beräkningsrutinen därför två kalenderårs procentsatser
viktade med den andel av lönesumman som faller på respektive
kalenderår.
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2.3.3.2 Beräknade räntekostnader

I resultaträkningsmallen har posterna FK C och FK D, beräknade
räntekostnader, införts. Den bakomliggande tanken till dessa rän
tor är, som påpekats i Kapitel 5, att rörelsens kostnader och rörel
sens intäkter implicit innehåller dylika räntor. Dessa räntor

måste beaktas om inte total kapitalets räntabilitet samt genomsnitt
lig låneränta skall underskattas.l Posterna RI A och RK l B och C

måste därför i motsvarande mån justeras. Detta innebär att storle
ken hos resultaträkningens poster RR 3, RR 4, RR 5 och RR 6 inte
påverkats av dessa justeringar.

Hur skall då räntekostnaden för handelskrediter skattas?
Allmänna ränteläget, vad det skulle kosta leverantören att på kre
ditmarknaden upplåna motsvarande kapital, leverantörens förräntnings
krav på totalt kapital, kapitalets alternativutnyttjandevärde, är

alla exempel på faktorer, vilka kan förmodas styra räntesatsens
höjd. För att hitta en schablon, vilken kan tänkas omfatta dylika
faktorer, har vi sökt vår utgångspunkt i systemet med nettodebite
ring och dröjsmålsränta. Systemet med dröjsmålsränta, i stället för

kassarabatter, har fr o om 1960-talets slut tagits i allmänt bruk.
En dröjsmålsränta (årsränta) om tolv procent är den räntesats som

under åren 1969/1970 vanligast och i genomsnitt tillämpats av 202
till Sveriges Industriförbund, Sveriges Grossistförbund och Svensk
Industriförening anslutna företag. 2 23 procent av dessa företag

specificerade också uttryckligen dröjsmålsräntans storlek som aktu

ellt diskonto plus viss procentsats. Vid denna tidpunkt rekommen
derade också Sveriges Industriförbund sina medlemsföretag att vid
dröjsmålsränteberäkning tillämpa aktuellt diskonto plus fem procent. 3

Ett tvåfaldigt syfte kan spåras bakom dröjsmålsräntan. Dels skall
den ha en preventiv effekt och förmå kunden att i tid avveckla kre

diten, dels skall den, om kunden inte betalar vid förfallotidpunkten,

l Saklogiskt vore det väl så motiverat att bland finansiella intäkter
och kostnader inkludera beräknade ränteintäkter i resultaträk
ningsmallen. En sådan åtgärd vore dock överflödig, eftersom inne
hållet hos beskrivningsschemats variabler skulle kvarstå oföränd
rat.

2
Se Bergenheim & Melander (1971, s 9).

3 Källa: Sveriges Industriförbund, PM från Marknadsavdelningen
1972 01 17.
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ge acceptabel förräntning på den utestående krediten. Det ligger
också nära till hands att till viss del se dröjsmålsräntans höjd
som en riskpremie, vilken skall täcka risken att kunderna inte full
gör sina betalningsskyldigheter. Huvudparten av ett företags leve
rantörskrediter måste emellertid till sin karaktär antas vara sådan
att dröjsmålsränta ej aktualiseras. Det förräntningsanspråk som
ställs på dessa krediter skall rimligen inte rymma dröjsmålsräntans
inslag av prevention och risk. En räntesats understigande dröjs
målsräntan med ett par procentenheter syns därför motiverad. I
Kapitel 5, avsnitt 5.3.4, har den valda schablonen - aktuellt dis
konto plus tre procentenheter - redan redovisats. Den beräknade
räntekostnaden avseende handelskrediter, post FK C, omfattar skuld
slagen KS l Leverantörsskulder, KS 2 Förskott från kunder och KS 3
Kortfristiga koncernskulder. Till den del FK C avser KS l och KS 3
har ett motsvarande belopp fråndragits posten RK 1 C,övriga till
verknings-, försäljnings- och administrationskostnader. Till den
del FK C avser förskott från kunder har emellertid motsvarande be
lopp tillagts RI A,Fakturerad försäljning. I det senare fallet är
synsättet det att förskottsfinansieringen medför att fakturerade
belopp är lägre än de belopp som skulle gällt om förskottsfinansi
ering ej förelåg. Fakturabeloppen innehåller en dold räntekompensa
tion till följd av att kunden ställer kapital till leverantörens
förfogande. l

Beträffande den beräknade räntekostnaden på pensionsskuld,
FK D, hänvisas till Kapitel 5, avsnitt 5.3.4.

Även för andra skuldslag än de angivna skulle möjligen en
beräknad räntekostnad kunna motiveras. T ex skulle kunna hävdas
att kostnaderna för administration av källskatter, arbetsgivareavgif
ter etc är att se som en räntekostnad för därmed förknippade kredi
ter. Vi har dock avstått från att beakta detta, dels därför att
dess karaktär av räntekostnad kan ifrågasättas, dels därför att den
svårligen låter sig mätas.

l Eftersom den vid bokslutstidpunkten gällande skulden KS 2 torde
korrespondera mot nästpåföljande års fakturering vore egentligen
ett fasförskjutet beräkningsförfarande på sin plats. Med tanke
på mätresultaten finns dock ingen anledning att i detta avseende
förfina beräkningsrutineno
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2.3.3.3 ~o~c~r~-_o~h_i~v~s!e~i~g~b~d~a~

Beträffande koncernbidrag~ post EO 4, skall enbart det påpekandet
göras att denna post inte alltid kan isoleras från företagets resul
tatreglerande åtgärder i övrigt. Företagets bokslutspolitik kan
hänga intimt samman med bidragets storlek. l Vidtagna bokslutsdis
positioner, BO, kan bero på EO 4. Mätinstrumentet förmår med andra

ord inte urskilja vilka BO som skulle vidtagits därest ED 4 ej fö

rekommit.
I detta sammanhang skall också förekomsten av statliga in

vesteringsbidrag - dels lokaliseringsbidrag enligt SFS 1965:101,
dels miljövårdsinvesteringsbidrag enligt SFS 1969:356 och SFS

1971 :914 - kommenteras. Lokaliseringsbidrag kan enbart avse fastig
hetsinvesteringar. Miljövårdsinvesteringsbidrag kan däremot avse

samtliga slag av materiella anläggningstillgångar. Beskattnings
mässigt behandlas dessa bidrag på samma sätt som investeringsfonds

utnyttjande, dvs bidragen är inte skattepliktiga men reducerar det
underlag på vilket fortsatta värdeminskningsavdrag baseras. När

ovan i skilda sammanhang talats om tillgångarnas anskaffningsvärde,

nettoinvesteringar, bokföringsmässiga avskrivningar etc har under
förståtts att dessa bidrag redan avräknats mot den bidragsstödda
investeringen. Bidragen inkluderas alltså inte i resultaträkningen.
Detta korresponderar också mot det helt dominerande redovisnings
sättet bland de av oss studerade företagen. Alternativet att in
täktsföra bidraget och samtidigt låta bokföringsmässiga avskriv

ningar inkludera ett belopp lika med bidraget har stundtals före
kommit. 2 I något fall har dessutom förekommit att bidraget intäkts
förts medan bokföringsmässiga avskrivningar hållits opåverkade.
Det senare är dock så sällsynt förekommande att vi kan bortse från
möjligheten att investeringsbidrag framkallar en skillnad mellan
BV och SV. Med utgångspunkt i redovisningspraxis kan vi således
konstatera att obeskattade reserver till följd av investeringsbi
dragsutnyttjande definitionsmässigt ej existerar. Betraktelsesättet

l . . .. .. o •
Vl har reserverat begreppet bokslutsdlsposltlon for sadana dlSPO-
sitioner som förändrar obeskattade reserver. Redovisningspraxis
är något vacklande på denna punkt. Även koncernbidrag kan vara
en bokslutsdisposition i meningen resultatreglerande åtgärd.

2 I dessa fall har vi givetvis måst justera för detta.
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kan förefalla rimligt när intresset t ex är knutet till RE' Även
om bidraget i och med dess erhållande till en del kan karaktäriseras
som eget kapital är det kanske främmande att ställa förräntningskrav
på ett belopp som inte tillskjutits av aktieägarna eller genererats

internt. När intresset är koncentrerat till RT finns det dock skäl
som talar för att inkludera bidraget i total kapitalet, dvs att inte

avräkna bidraget mot investeringsbeloppet. Bl a ur samhällelig

synpunkt kan rimligen dessa bidrag inte vara artskilda från övriga
delar av företagens total kapital . Att vi valt det förra förfaran
det bottnar uteslutande i att det vanligaste synsättet inom redo

visningspraxis d~rmed följes.
I

2.3.4 Kompletterande information

Schab'loner utanför resultat- och balansräkningsschemats ram har rört

uppgifter om antalet presterade arbetstimmar under året. l Antalet
årsarbetstimmar har beräknats utifrån antalet anställda arbetare,
antalet anställda tjänstemän, IInormaltll antal årstimmar per arbetare

och IInormalt" antal årstimmar per tjänsteman. Vad gäller antalet

under räkenskapsåret anställda personer har detta regelmässigt er

hållits utifrån en definition i linje med RFV:s anvisningar rörande
arbetsgivareavgifte~ dvs sammanlagd arbetstid under året dividerat

med ett normalmått på full arbetstid. I vissa fall har emellertid

uppgiften hämtats från förvaltningsberättelsen. Enligt denna har
inte nödvändigtvis uppgiften om medelantalet anställda vid säsong

och deltidsanställda omräknats till årsbasis. Den senare felkällan
kan också göra sig gällande beträffande uppgifterna om antalet arbe
tareo Denna information har i regel hämtats från företagens årsre

dovisningar. Medelantalet tjänstemän (inklusive styrelse, VD och

andra företagsledare) har bestämts som skillnaden mellan medelanta

let anställda och medelantalet arbetare. Till skillnad från upp

gifter rörande antal anställda är skattningen av antalet årsarbets

timmar per arbetare och tjänsteman inte företagsspecifiko Vi har

för respektive anställningskategori utnyttjat den statistik, som
utarbetats inom Landsorganisationens utredningsavdelningo Beräk-

l Bl a för precisering av produktivitets- och kapitalintensitets
mått har denna information erfordrats o
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ningen av "normalt" antal årsarbetstimmar bygger på genomsnittlig
avtalstid sedan hänsyn tagits till semester och sjukfrånvarotimmar.
I Tabell App 2:4 anges de värden på "normaltll antal årstimmar per
arbetare som har utnyttjats.

Tabell Arp 2:4. Antal årsarbetstimmar per arbetare

Är 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963

Timmar 1730 1795 1840 1845 1880 1920 1960 1970 2000 2015

Källa: Landsorganisationen (1974).

För tjänstemän har enligt RFV:s normalmått antalet årsarbets
timmar legat på cirka 1750 timmar. Detta gäller hela den studerade
tidsperioden varför måttet på "normaltll antal årstimmar per tjäns
teman inte har behövt differentieras mellan åren.

2.4 INSTRUMENTET OCH BESKRIVNINGSSCHEMATS ENPERIODSVERSION

I Kapitel 5 beskrevs hur mätinstrumentets poster utnyttjades för
den exakta operationaliseringen av grundschemats variabler.
Kapitel 4 beskrevs att detta schema kunde utvecklas till att även
omfatta andra variabler. I detta avsnitt skall vi ange hur de ka
pital- och resultatmått, som utnyttjats vid härledning av de senare
variablerna, hämtas från mätinstrumentets poster.

I Tabell App 2:5 redovisas sambandet mellan mätinstrumentets
- jämför Tabell App 2:1 - poster och utnyttjade symboler för de van
ligast återkommande variablerna på tillgångstillväxt och tillg~ngs

struktur.
Vad gäller tillgångarnas indelning i OT och AT har AT O~

Spärrkonto i Riksbanken,hänförts till AT. Även om vår grundsyn är
den att AT O intar en mellanställning vid en sådan indelning har
önskemålet att enbart behöva tillgripa en indelning fått ta över
handen. Skiljelinjen mellan finansiella tillgångar, F~ och real
tillgångar, RA, har styrts av definitionen på RA. RA omfattar ma
teriella anläggningstillgångar och varulager. FT utgörs av reste
rande tillgångar och omfattar därmed även tillgångsslag vilka tra
ditionellt inte brukar hänföras till kategorin monetära tillgångar.
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Tabell App 2:5. Utnyttjade symboler för variabler på tillgångstill
växt och tillgångsstruktur samt hur dessa variabler
definieras utifrån mätinstrumentets postero Summe
ringen över olika poster hänför sig till de siffer
beteckningar som åsatts posterna i Tabell App 2:10

Tillgångskategori: Symbol: Mätinstrumentets poster:

7
Omsättningstillgångar OT ~ L: OT

l

8
Anläggningstillgångar AT ~ L: AT

O

7 8 6
FinansieIia tillgångar FT -. LOT - OT 6 + L AT - L: AT

l O 4

6
Realtillgångar RA --. OT 6 + l: AT

4

l 8
Driftsnödvändiga tillgångar DT ~ L OT + L: AT

l 3

2
Driftsfrämmande tillgångar DF --. L AT

O

2
Likvida tillgångar L1 ----I\lSIa- L: OT

l

Med monetära tillgångar brukar förstås tillgodohavanden, vars karak
tär är sådan att de vid en framtida tidpunkt berättigar till en känd
summa pengar samt att denna summa är känd vid bokslutstidpunkten.
En definition av monetära tillgångar borde närmast enbart omfatta

3
tillgångsposterna L OT + OT 5. OT 4, Förskott till leverantörer,

1
samt delar av OT 7, t ex förutbetalda kostnader, är definitivt av
karaktären icke~onetära omsättningstillgångar. Bland anläggnings
tillgångar, som icke inkluderats i RA, uppfyller åtmonstone inte
aktier och andelar samt immateriella anläggningstillgångar det nämnda
kriteriet på monetära tillgångsslag. Anlägger vi ett praktiskt perspek
tiv på definitionen av FT torde det framför allt vara inkluderandet
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av aktier och andelar som gör att FT avviker från den traditionella
definitionen på monetära tillgångaro Tillgångarnas indelning i DT

och OF har sökt göras så att DT omfattar de för den industriella
rörelsen erforderliga tillgångarna. Att posten AT 3 Fordringar hos
styrelseledamöter, aktieägare m fl, sin driftsfrämmande karaktär
till trots, inkluderats i DT sammanhänger med räntabilitetens ned

brytning på variablerna vinstprocent, tillgångarnas omsättnings
hastighet etc. De senare variablerna skall givetvis exkludera
driftsfrämmande tillgångar samt därmed förknippad avkastningo Emel
lertid har ränteintäkterna av AT 3 ej kunnat identifieras. Därför
har AT 3 hänförts till DT. I och för sig skulle naturligtvis - be
roende på sammanhanget - de driftsnödvändiga tillgångarna kunna ges
olika definitioner. Eftersom AT 3, som tidigare nämnts, kan för
väntas ha en ringa frekvens och ringa beloppsmässig betydelse har
vi dock prioriterat önskemålet att oavsett sammanhanget låta Dl om
fatta samma tillgångsslag.

Av Tabell App 2:6 framgår hur olika återkommande skuldkate
gorier hämtas från mätinstrumentets poster. Vad gäller definitio
nen av SK, skattekrediter, skall påpekas att beskrivningen av SK'
i och för sig kan göras analog med den för E' i meningen att den
rörelsefrämmande tillväxten urskiljes separat. Detta skulle inne
bära att den del av SK' som är att hänföra till periodens boksluts
dispositioner avskiljes från den del som bl a är en effekt av kon

cernbidrag och eventuella reserver. vilka övertagits från andra

företagsenheter. Eftersom övriga skuldslag (eller tillgångsslag)
inte kan utsättas för en sådan förfinad analys skall vi emeller
tid inte, åtminstone så länge beskrivningen håller sig på ett all
mänt plan, förfara annorlunda med SK. Beträffande åtskillnaden
mellan AF, automatiska räntefria, och AR_ automatiska räntebärande
skulder, har post KS 5, inkomstskatteskulder~ klassificerats som
AF. Av datainsamlingsskäl har vi här tvingats bortse från att
kvarskatter av viss storleksordning kan vara förenade med ränte
kostnader. Följaktligen kommer dessa räntekostnader att hänföras
till de skuldslag av vilka AR är sammansatto
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Tabell Arp 2:6. Utnyttjade symboler för variabler på skuldtillväxt
och skuldstruktur samt hur dessa variabler defini
eras utifrån mätinstrumentets postero Suwmeringen
över olika poster hänför sig till de sifferbeteck
ningar som åsatts posterna i Tabell App 2:10

Variabelsymboler Mätinstrumentets poster

K8
6

----------------~ L: KS
l

LE = ~ K8 4

AA~ KS 5 + KS 6 A

3
HK ~ I K8

l

3
~ I L8

l

I
~ t L: OR

l

7
SK~ t L OR

l

L8 3
AR
~AP

SK

L8

lA
2

------~--~~~-.-~-~-~ KS 6 E + L: LS
l

Innebörd av variabelsymboler

KS Kortfristiga skulder

L8 Långfristiga skulder exklusive skattekrediter

SK Skattekrediter

AS Automatiska skulder

AF Automatiska räntefria skulder

LB Kortfristiga löneberoende skulder

AA Andra automatiska skulder

AR Automatiska räntebärande skulder

HK Handelskrediter

AP Pensionsskulder

lA Icke-automatiska skulder

t Vägd inkomstskattesats (jämför Kapitel 5)
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I Tabell App 2:7 A och B sammanfattas hur räntabilitets- och "rän

tabilitetsanknutna " variabler definieras utifrån mätinstrumentets
poster. Beträffande definitionen av ROT och ROF märks det grund
läggande antagandet att kostnaderna avseende DF är noll. VOF ut
görs enbart av finansiella intäkter. Syftet med RT:s nedbrytning

i ROT och ROF är snarast att via ROT modifiera den bild som RT läm
nar. Inte att söka en rättvisande avkastning på OF. Definitionen

av O är den definition som utnyttjas för variablerna VDT/O~ O/Dr
etc. Här observeras att O i detta sammanhang till skillnad från
O i grundschemat exkluderar de finansiella intäkter som ingår i

VOF ·

Tabell App 2:7 A. Innebörd av variabelsymboler utnyttjade i Tabell
App 2:7 B.

RAR Genomsnittlig låneränta på automatiska räntebärande skulder

RIA Genomsnittlig låneränta på icke-automatiska skulder

R
DT

Räntabilitet på driftsnödvändiga tillgångar

R
DF

Räntabilitet på driftsfrämmande tillgångar

O Omsättning

TK Totala kostnader

AV = Avskrivningar

LP Löne- och löneberoende kostnader

L Löne- och löneberoende kostnader exklusive pensionskostnader

AK Resterande rörelsekostnader

FV Förädlingsvärde



570

Tabell App 2:7 B. Utnyttjade symboler för räntabilitets- och "ränta
bilitetsanknutna" variabler samt hur dessa variab
ler definieras utifrån mätinstrumentets poster.
Summeringen över olika delposter hänför sig till
de sifferbeteckningar som åsatts posterna i Tabell
App 2:1 och Tabell App 2:2.

Variabelsymboler Resultat-/ Mätinstrumentets poster
kapitalmått

... VAR .. FK C + FK D
/

RAR"'. 3
JIIl!Ilt" AR ... L KS + L8 3

l

JllIII VIA ... FK A + FK B
~

RIA 2

'" .. lA .... K8 6 B + L L8
l

... VDT .' RR 4 - EO 4 - EO 5 + FK - Fl l -
/' - Fl 2 A

RDT 7 8

'" .... DT ... L OT + L AT
l 3

.- VDF .. Fl l + Fl 2 A/
RDF

2
'-..... ... DF .. L AT

O

O ~ RI + Fl 2 B
3

E01
TK ,. RK l + RK 2 + L

l

AV .. RK 2

LP .. RK l A + RK l B

L .. RK l A
3

EOl
AK JBlb RK l B + L

l

FV ..... RK l + RR 4 - EO 4 - EO 5 +
+ FK - Fl l - Fl 2 A

A ~ Antalet presterade arbetstim-
mar under året

AN ~ Antalet anställda under året

l Om någon av dessa EO har karaktären av intäkt påverkas summan ne-
gativt härav.
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DATAINSAMLING,
DATABEARBETNING OCH
KONTROll AV DATA

Studien har erfordrat ett omfattande arbete vad gäller insamling av
grunddata, konstruktion av system för lagring och bearbetning av
grunddata samt kontroll av grunddata och av de mått som bestämts via
grunddata. Detta arbete har tilldelats ett självständigt värde ej
uteslutande motiverat av föreliggande studie. Avsikten har varit
att konstruera en databank för finansiella data som även skall
kunna utnyttjas i framtida forskningsverksamhet. l Att i detalj re
dogöra för detta arbete skulle erfordra mycket stort textutrymme.
Vi får begränsa oss till att beskriva de för en bedömning av studi
ens validitet och reliabilitet mest väsentliga inslagen i arbetet. 2

3.2 VAL AV DATAINSAMLINGSSTRATEGI. SAMMANFATTANDE BESKRIVNING
AV TEKNIKEN VID DATAINSAMLINGEN.

Två alternativa strategier för datainsamling övervägdes~ en"före
tagsvänlig" och en "mindre företagsvänlig". Den förra innebar att
datainsamlingen i första hand skulle ske från källor utanför före-

l Av detta skäl uppdateras databanken fortlöpande i samarbete med
SCB.

2 Allt underlag för datainsamlings- och kontrollarbetet kan rekvi
reras från EFI. Underlaget omfattar blanketter som utnyttjats
av SCB vid deras datainsamling, enkätblanketter och annat under
lag för datainsarruingar, beskrivning av kontrollarbetet inom SCB
och inom föreliggande projekt, cirkulärbrev till företagen etc.
Av utrymmesskäl kan det omfattande materialet ej bifogas före
liggande publikation.
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tagen - externa källor. Endast uppgifter som ej alls eller efter

mycket stora resursinsatser kunde hämtas från de externa källorna
skulle insamlas från företagen. Den senare strategin innebar att
datainsamlingen i första hand skulle ske direkt från företagen och

att externa källor endast skulle utnyttjas i den mån uppgifter ej

kunde erhållas från företagen.
I samråd med undersökningens finansiär valdes den IIföre

tagsvänligall strategin. Huvudskälen var följande:

Analysunderlag. Med hänsyn till det stora antalet räken

skapsuppgifter (cirka 1 400) som erfordrades för varje företag be

dömdes risken för bortfall som stor. För den grupp företag, som

ej kunde leverera begärda data skulle i så fall endast företagens

årsredovisningar och andra offentliga data kunna utnyttjas. Ars
redovisningarnas detaljrikedom varierade emellertid väsentligt mel

lan olika företag och över tiden. Resultatet skulle bli att ana

lysunderlaget skulle hålla en mycket varierande detaljrikedom och

kvalitet. Ett utnyttjande av företagen, årsredovisningar etc för
datainsamlingen skulle även ha försvårat en löpande uppdatering
av banken.'

Totalkostnad. Den totala datainsamlingskostnaden för den
IImindre företagsvänligall strategin bedömdes vida överstiga kostna-

den för den 'Iföretagsvänliga" om man bland kostnaderna även inklu
derar kostnader för de resurser som företagen måste ställa till för
fogande.

Företagsrelationer. Atskilliga empiriska studier utnyttjar
studieobjekten - företagen - som prlmar datakälla. Detta har med
fört att företagens arbetsbelastning på grund av önskemål om en
käter~ intervjuer osv under senare år kraftigt ökat. Till detta

kommer det alltmer omfattande uppgiftslämnandet till olika offent
liga myndigheter. Den "mindre företagsvänligall strategin skulle

därför medföra större risk för bortfall. Det var dessutom viktigt

att söka vidmakthålla så goda relationer som möjligt med företagen.
Bland många skäl till detta kan nämnas att ett led i studien var

att för varje företag presentera gjord beskrivning för att därmed

erhålla kommentarer, förklaringar, tillrättalägganden etc.
(Jämför avsnitt 3.9.5.)

l Jämför fotnot föregående sida.
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Följande datakällor utnyttjades:

Statistiska Centralbyrån (SeS)
Publikationen lISvenska Aktiebolag 'l (SvAB)

Arsredovisningar - Patent- och registreringsverket (PRV)

Försäkringsbolaget Pensionsgaranti (FPG)

Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och Naturvårdsverket (NVV)

övriga offentliga datakällor (press~ litteratur)

Datainsamling direkt från företagen

I korthet innebar den valda datainsamlingsstrategin föl-

jande:

l. Uppgifter från SCB:s statistik inhämtades och bildade grun

den för det fortsatta datainsamlingsarbetet. Därmed kunde

cirka 90 procent av det erforderliga antalet grunddataupp

gifter anskaffas.

2. Uppgifterna från ses kompletterades med data från PRV,
FPG, AMS, NVV och (SvAB)

3. De data som insamlats via 1. och 2. för respektive före

tag jämfördes med kravet på data. Därmed kunde en " res t

pos t II prec i seras - speci fi k för va rj e företag - vi l ken

sedemera inhämtades via en enkät som således var specifik

för varje företag~

3.3 PERSONAL

Arbetsinsatsen för konstruktionen av studiens databank motsvarade

cirka tio manår och gjordes 1973-1975. Under denna period genom

fördes samtliga arbetsmoment från datafångst till slutgiltig be

stämning av värden på utnyttjade analysvariabler. Huvudmomenten

i arbetet var datafångst~ samordning av olika datakällor för kon

struktion av balans- och resultaträkningar, kontroll av grunddata,

bestämning av värden på analysvariabler samt kontroll av dessa

värden. Arbetet leddes hela perioden av författarna. I övrigt var

sju personer engagerade förutom programmerarpersonal. Fyra av des

sa utnyttjades endast under perioder kortare än ett halvt år och

då i samband med datafångsten. Samtliga personer var civilekonomer

eller motsvarande och sex av dem hade ämnesområdet "Redovisning och

fi nans i eri ng II som huvud i nri ktn i ng . Den sj unde va r inri ktad på



574

ämnesområdet "Ekonomisk psykologiII. Denne utnyttjades i samband med

konstruktionen av den enkät som användes samt för de telefonkontak
ter med företagen som följde av denna.

Förutom den personal som sysselsattes inom projektet för
datainsamlingsarbet~arbetadeunder vissa perioder personer inom
Statistiska Centralbyrån (SCB) med bl a kontrollarbete för projek
tets räkning. Detta arbete leddes hela tiden av samma personer
inom SCB. l

3.4 EXTERNA DATAKÄLLOR

3.4. l Statistiska Centralbyrån (SCB)

SCB har under årens lopp insamlat åtskilliga uppgifter från de
studerade företagen. De statistikgrenar som aktualiserades för
undersökningens del var följande:

Finansstatistik. Fr o m 1965 inhämtar SCB redovisnings
data för sin finansstatistik. Uppgifterna samlas årligen från
bl a samtliga i undersökningen ingående företag. Uppgifterna av
ser juridiska personer och inhämtas via en blankett som förutom
väl specificerade balans- och resultaträkningar omfattar specifi
kationer av bl a materiella anläggningstillgångar, personalkostna
der, varulager, aktier, pensionsskuld m m.

Kredi tmarknadsstati st; k. De ba l ansräkni ngsuppgi f ter som fr o m
1965 insamlas via finansstatistiken insamlades tidiqare via kreditmarknads
statistiken. Den blankett som utnyttjades omfattade en väl speci
ficerad balansräkning per kalenderår. Även företag med brutet
räkenskapsår lämnade uppgifter per kalenderår. Uppgifterna insam
lades för samtliga juridiska personer med fler än 500 anställda
samt dessutom för ett urval av företag med färre än 500 anställda.

Vinststatistik. De resultaträkningsuppgifter samt de spe
cifikationer av materiella anläggningstillgångar, personalkostna
der m m som fr o m 1965 innefattas i finansstatistiken insamlades
fram t o m 1964 via vinststatistiken. Samtliga studerade företag
ingick i statistiken.

l
Samarbetet med SCB var mycket intimt. Bl a har SCB:s finanssta-
tistik uppdaterats och rättats med anledning av den kompletteran
de datainsamling som genomförts inom föreliggande studie.
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För att utnyttja SCB:s material erfordrades företagens
tillstånd. 98 procent av företagen gav detta tillstånd efter att
ha info~lerats om studien och därefter undertecknat ett tillstånds
bevis. Den höga andelen hänger samman med att upp till fyra på
minnelser - bl a via telefon - gjordes.

Data levererades på magnetband och kunde därför förhållande
vis snabbt integreras med övrig data. I detta avseende var SCB:s
material unikt.

Kvantiteten uppgifter var mycket stor. Data hade insamlats

via blanketter som
l

innehöll 220-250 (per år och företag) för studien
relevanta uppgifter. Beträffande balans- och resultaträkningarna
kunde mellan 60 och 70 uppgifter (per år och företag) av önskvärd
detaljrikedom erhållas från ses. Det största antalet erhölls fr o m

1969. Dessutom innehöll SCB:s material åtskilliga uppgifter av summa
karaktär som tillsammans med specificeringar från andra datakällor
kunde utnyttjas för att konstruera uppgifter med önskvärd detaljrike
dom. Exempel på det senare är SCB:s uppgifter om investeringar i

materiella anläggningstillgångar fr o m 19530 Tillsammans med upp
gifter från andra datakällor om bl a investeringar i fastigheter
kunde dessa utnyttjas för att beräkna nettoinvesteringar i maskiner
och inventarier.

Den främsta begränsningen i SCB:s material gällde balans
räkningsuppgifterna för 1965 och tidigare. Företag med brutet

räkenskapsår lämnade för 1965 (dvs för räkenskapsåret 1964/1965)

mycket summariska balansräkningsuppgifter per bokslutsdag. För

1964 och tidigare lämnades inga uppgifter alls per bokslutsdag.
Detta gällde även åtskilliga företag med räkenskapsår lika med

kalenderår eftersom endast företag med fler än 500 anställda to
talundersöktes av SeB. Bl a med hänsyn till de resursinsatser
som skulle ha erfordrats för att insamla nämnda uppgifter från
andra datakällor beslöts att endast företag med fler än 500 anställ

da och med kalenderår som räkenskapsår skulle analyseras fr o m 1963.
Data för övriga företag skulle avse perioden 1966-1972. Detta innebar
attSCB:s balansräkningsuppgifter för 1965 beträffande företag med

brutet räkenskapsår måste kompletteras i väsentlig omfattning.

(För diskussion av analysperiod m m, se Kapitel 6.)
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Bedömningen av validitet och reliabilitet i SC8:s material
grundas främst på en analys av de anvisningar o d som hade fogats till

blanketterna och av hur insamlat material handlagts och kontrolle

rats av SCS.
Anvisningarna var omfattande och avsåg samtliga uppgifter

där det kunde förmodas att olika redovisningspraxis förekom. När
blanketterna inkommit underkastades de först en manuell granskning
där företagets uppgifter jämföraes med den årsredovisning som in
fordrats tillsammans med blanketten. Eventuella oklarheter utred

des genom telefonkontakt med företageto Därefter stansades mate

rialet och lades upp på magnetband, varefter det underkastades ett
antal maskinella kontroller. Omfattningen av dessa kontroller var
fr o m 1970 mycket stor~ De bestod av dels summeringskontroller~

dels rimlighetskontroller. Exempel på de senare är kontrollen av

bokfört varulagervärde som jämfördes med inventerat värde. För

perioden 1966-1969 utgjordes kontrollerna huvudsakligen av summe

ringskontroller. Före 1966 gjordes inga maskinella kontroller
eftersom materialet under dessa år ej löpande lades upp på band.

Med anledning av föreliggande studie underkastade ses ma

terialet ytterligare kontroller främst i två avseende. Dels kont

rollerades åren 1966-1969 på samma sätt som åren 1970 och senare.

Dels kontrollerades kontinuiteten i materialet, dvs att ett före
tags uppgifter mellan olika år var konsistenta. ses ansvarade även

för upprättningen av de fel som kunde konstateras.

SCB:s material för 1965 och tidigare kontrollerades av
undersökningen. Detta beskrivs närmare nedan.

Sammanfattningsvis medförde SCB:s löpande handläggning av

materialet respektive SCB:s och undersökningens genomförda kontroll

arbete att validiteten och reliabiliteten i materialet bedömdes som
tillfredsställande. Särskilt viktigt var att kvaliteten ej vari
erade mellan företagen.

För studiens syften var det av största vikt att reserver

tillgångar och skulder kunde bestämmas. Den helt dominerande

mängden av uppgifter som erfordrades för detta kunde insamlas via
SCS. I själva verket kan detta sägas ha möjliggjort den i1företags

vänliga" strategin och därmed studiens omfattning. Uppgift om
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faktisk pensionsskuld' kunde erhållas fr o m 1969. Detsamma gäll
de detaljerade uppgifter om materiella anläggningstillgångar och

förändringar i aktieinnehav. Nedskrivning av aktier liksom upp

gifter om exportförsäljning kunde erhållas fr o m 19700 SCB:s
material omfattade slutligen uppgift om varulagerreserv fr o m
1965 (för 1965 dock något annorlunda definierad). För hela perio

den kunde väsentliga uppgifter av typen upp/nedskrivningar på an
läggningstillgångar, totalt investeringsfondsutnyttjande m m er

hållas.
Sammanfattningsvis hade SCB:s material åtskilliga fördelar

i jämförelse med andra datakällor. Fördelarna beträffande kvanti

tet, validitet, reliabilitet, antalet väsentliga uppgifter samt

den teknik som kunde utnyttjas vid datainsamlingen (övertagande av

magnetband) motiverade att SCB:s material i första hand utnyttjades.

Detta trots att tillstånd att utnyttja materialet först måste in~

hämtas från företagen. övriga datakällor betraktades sålunda som

komplement till SCB:s material.
Av Tabell App 3:1 framgår vilka ytterligare uppgifter som

- sedan SCB:s uppgifter utnyttjats - var nödvändiga att anskaffa för

att mätinstrumentets krav på detaljrikedom i data skulle tillgodo

ses. I tabellen redovisas ej vissa data av ej finansiell karaktär

som ej kunde inhämtas från ses. Hit hör t ex uppgifter om ägarför
hållanden (fåmansbolag, börsbolag etc) och koncernförhållanden
(dotterbolag, moderbolag etc). Framställningen i avsnitten 30402 
3.4.5 kommer att knyta an t i 11 Tabell App 3: l .2

3.402 Arsredovisningar

Allmänt gäller att företagens årsredovisningar kunde betraktas som
ett alternativ till SCB:s data i meningen att denna datakälla om

fattade samtliga studerade företag. Emellertid varierade årsredo

visningarnas kvalitet väsentligt mellan företag. Detta gäller

detaljrikedomen i data samt "öppenhetenll i redovisningarna. Det

l .. .
Forutsatt att nettoformogenhet l penslonsstlftelse saknades.

2 .
Tabell App 3:1 har getts samma utforrnnlng som det mest omfattande
enkätalternativ som sedemera utnyttjades. Jämrör avsnitt 3.5.3.
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sistnämnda syftar då på i vilken mån väsentliga data för bestämning
av reserver i tillgångar och skulder kunde inhämtas (lagerreserver~

investeringsfondsutnyttjanden etc). Arsredovisningarnas kvalitet
varierade dessutom över tiden. Utvecklingen karaktäriseras aven
ökad grad av öppenhet.

Ett utnyttjande av årsredovisningarna i stället för SCB:s

material skulle ha inneburit väsentligt ökade resursanspråk. Om
årsredovisningar anskaffats skulle cirka 14 000 årsredovisningar
ha erfordrats. Ett sådant datainsamlingsalternativ var av prak
tiska skäl ej genomförbart. Ett utnyttjande av Patent- och regi

streringsverkets (PRV) arkiv skulle ha medfört väsentliga praktiska
problem. l Vid sidan av resurskraven för att tillgängliggöra och
hantera årsredovisningarna skulle väsentliga resursinsatser ha er
fordrats för att koda och stansa de cirka en miljon primäruppgifter
som erfordrades för att konstruera balans- och resultaträkningarna.
Obeaktat skillnaderna i kvalitet mellan årsredovisningarna skulle
dessa praktiska problem ha medfört att studiens omfattning (främst

i meningen antal företag) fått begränsas väsentligt om primärmate
rialet i första hand skulle ha anskaffats via årsredovisningar.

Mot bakgrund av ovanstående utnyttjades årsredovisningarna
för tre syften.

1. Insamling av balans- och resultaträkningar för de två pro
cent av företagen för vilka tillstånd att utnyttja SCB:s
material ej erhållits (jämför avsnitt 3.6).

2. Komplettering av balansräkningsuppgifter för räkenskaps

året 1964/1965 för företag med brutet räkenskapsår (jäm
för avsnitt 3.4.1).

3. Utredningsunderlag vid kartläggning av fusioner, kommis
sionärsförhållanden och andra räkenskapstekniskt mer komp
licerade händelser.

l PRV:s system för lagring av årsredovisningar var ej enhetligt över
tiden. Fr o m 1969 fotograferas årsredovisningarna årsvis, ej
företagsvis. Detta innebar alltså att årsredovisningen för 1969
för ett visst företag återfanns på en film tillsammans med andra
företag, att redovisningen för 1970 återfanns på en annan film
osv. För perioden 1964-1968 lagras redovisningarna i mappar per
företag och för 1964 i buntar per företag i verkets källarutrym
men. För att få tillgång till sistnämnda redovisningar måste
verkets personal anlitas.
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Datainsamlingsarbetet för de två första syftena utfördes

hos PRV. Arbetet med den tredje punkten utfördes främst efter det

att årsredovisningar anskaffats från företagen. Problemen var
ofta av den arten att en intim kontakt med företaget erfordrades. l

3.4.3 Publikation Svenska Aktiebolag

Publikationen Svenska Aktiebolag (SvAB) publiceras årligen2 och

innehåller redovisningsdata för samtliga svenska aktiebolag som har
ett visst minsta aktiekapit~13 eller som ansetts dominerande i sin

bransch. Uppgifterna innehåller dels balans- och resultaträknings
data, dels information om huvudsaklig verksamhetsinrikting~ emis
sioner, namnbyten, fusioner, antal anställda av olika kategorier,

löner till dessa grupper samt specifikation av aktieinnehav. Un

derlaget till SvAB insamlas dels genom enkäter till företagen
vilka sedan jämförs med årsredovisningarna, dels - beträffande

företag som ej besvarar enkäten - uteslutande från årsredovisningar.

Datainsamling via SvAB hade jämfört med PRV väsentliga praktiska
fördelar eftersom uppgifterna för alla aktuella företag fanns sam

lade i en bok på ett enhetligt och överskådligt sätt. Även samman
fattande räkenskapsdata för de sista fem åren gavs.

SvAB har publicerats för alla år som undersökningen erford
rade data. Cirka 80 procent av företagen fanns representerade, i

några fall dock ej för alla år. Detaljrikedomen i lämnade uppgif
ter varierade något mellan företag och över tiden. En viktig pre
cisering av detaljrikedomen är att den ofta var mycket stor på om

råden där SCB:s detaljrikedom ej var tillräcklig. 4

l Beträffande företag som fusionerat och/eller som någon gång under
analysperioden haft dotterbolag som drivits i kommission (motsva
rande) eller som själva drivits i sådan form efterfrågades års
redovisningar i samband med enkäten.

2
Svenska Aktiebolag sammanställs och utges av P A Norstedt &
Söners Förlag.

3 En miljon kronor fr o m räkenskapsåret 1971, 600 tkr 1970, 500 tkr
1967-1969, 400 tkr 1964-1966,300 tkr 1958-1963,200 tkr 1953-1957.

4
Detta gäller bl a uppgifter om löner och antal anställda för olika
typer av medarbetare, specifikation av aktieinnehav, emissioner
m m.
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Validiteten i uppgifterna bedömdes likartad årsredovisning
arna. För de uppgifter som sedermera i första hand utnyttjades be
dömdes validiteten som god. 1 Reliabiliteten i uppgifterna bedömdes
som god mot bakgrund av det sätt på vilket de insamlats.

För en precisering av reserver i tillgångar och skulder be

dömdes SvAB ha ett värde 1ikartat årsredovisningarna som komplement till

SCS. Investeringsuppgifter - investeringar i fastigheter respek
tive maskiner och inventarier - kunde sålunda hämtas för åtskilliga

företag liksom tidigare - före avyttringstillfället - gjorda upp/

nedskrivningar på avyttrade aktier. Undantagsvis kunde även inves

teringsfondsutnyttjande preciseras på fastigheter och maskiner uti

från SvAB.
Sammanfattningsvis föredrogs SvAB framför årsredovisningar

na som komplement till SeB. Endast när det gällde de i föregående

avsnitt nämnda fallen föredrogs årsredovisningarna som primärmate
ri al.

3.4.4 Försäkringsaktiebolaget Pensionsgaranti , ömsesidigt (FPG)

FPG:s syfte är att via försäkring garantera pensionsutfästelser som

de försäkrade företagen ikläder sig. I syfte att fortlöpande orien
tera sig om företagens utveckling infordras årsredovisningar och
kompletterande informationer om faktisk pensionsskuld, lagerreserv

m m. För några bolag - särskilt börsregistrerade företag - inhäm

tas uppgifterna mindre arta. Vissa årsredovisningsdata och komp

letterande uppgifter om bl a reserver noteras på särskilda blanket
ter. Dessa blanketter utgjorde IIFPG:s material II.

FPG:s uppgifter var ej offentliga. Vanligtvis sammanföll

de med årsredovisningsdata och var därför av offentlig karaktär,

men i vissa väsentliga avseenden kunde de avvika. FPG:s material

kunde sålunda karaktäriseras som unikt bland de externa datakällorna

l
Två huvudproblem beträffande validiteten förelåg. Det första
orsakades av den mindre goda detaljrikedomen. För vissa typer
av uppgifter var det sålunda svårt att avgöra vad uppgiften egent
ligen innehöll. Det andra orsakades av sättet att presentera upp
gifterna. För vissa uppgifter noterades stundtals ett streck i
stället för ett belopp. Strecket kunde innebära att aktuellt vär
de skulle vara lika med noll men även att uppgift om värdet sak
nades.
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beträffande faktisk pensionsskuld före 1969. Beträffande varulager

reserv var man unik för 1965 och tidigare. Tillstånd att utnyttja

FPG:s material kunde erhållas direkt av FPG förutsatt att företaget
gett sitt tillstånd att låta undersökningen utnyttja SCB:s materi-

a l .

Cirka 45 procent av de studerade företagen ingick i FPG:s

material. För varje företag fanns uppgifter för det år då företa
get anslöts till FPG - tidigast 1960 - samt därefter för varje år

eller i vissa fall vartannat eller vart tredje år.
Validiteten i FPG:s material bedömdes som god. Uppgifterna

utöver årsredovisningarna insamlades av kunnig personal med hjälp

av väl preciserade anvisningar. Reliabiliteten bedömdes även som
god. FPG underkastade sitt material en noggrann granskning efter

som det utnyttjades som bedömningsunderlag vid avgörandet när ett

företag skulle anslutas till respektive kvarstå i FPG.
Sammanfattningsvis beslöts att FPG skulle utnyttjas för

uppgifter om faktisk pensionsskuld, lagerreserv och bokföringsmäs

siga avskrivningar på fastigheter. övriga uppgifter i FPG:s mate

rial kunde anskaffas från andra datakällor.

3.4.5 Naturvårdsverket (NVV) och Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS)

Fr o m 1970 kunde företag beviljas miljövårdsinvesteringsbidrag

för investeringar i fastigheter och maskiner och inventarier av
sedda att särskilt sörja för miljöintressena. Uppgifter om vilka

företag som erhållit dylika bidrag fanns registrerade hos NVV.
1965 utformades det statliga lokaliseringsstödet som bl a

bestod av lokaliseringslån respektive lokaliseringsbidrag vid in
vesteringar inom det s k stödområdet. Lokaliseringsbidrag kunde
endast erhållas för fastighetsinvesteringar. Uppgifter om bidrag
registrerades av AMS.

Redovisningen hos NVV och AMS var sådan att några belopps
mässiga preciseringar var svåra eller omöjliga att göra. NVV:s
och AMS:s material utnyttjades därför endast till att inför enkäten

konstatera att visst företag erhållit visst bidrag någon gång under
analysperioden.

Beträffande driftsbidrag andra än investeringsbidrag har

uppgifter härom insamlats av SCS via finansstatistiken. Dessa har
kontrollerats via enkäten.
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3.4.6 övriga externa datakällor

Utöver ovan redovisade externa datakällor utnyttjades pressmaterial
och litteratur för speciella ändamål. En fortlöpande granskning
av pressmaterial utnyttjades för att erhålla information om namn
byten, fusioner, ägarbyten etc ..Familjeföretagarnas Förenings
medl emsförteckni ng och publ i ka ti onen "Vem äger vad" utnyttj ades
för att precisera vilka företag som skulle betraktas som fåmansbolag.

3.5 KOMPLETTERANDE DATAINSAMLING VIA ENKÄT

3.5.1 Inledning

Sedan SCB:s data utnyttjats för varje företag, men innan någon annan
extern källa utnyttjats återstod alltså en matris av icke erhållna
uppgifter vars utseende var identiskt för alla företag.' Data från
övriga externa källor medförde sedan att denna matris kunde redu
ceras men i olika grad för olika företag.

Enkäten användes sedan som metod för kompletterande insam
ling av resterande uppgifter. Till enkäten fogades detaljerade an
visningar för hur olika begrepp skulle definieras. Enkätttekniken
innebar även att kodning och stansning kunde genomföras rationellt.

Ambitionsnivån i datainsamlingsarbetet var att balans- och
resultaträkningar av samma detaljrikedom och kvalitet skulle kunna
konstrueras för alla företag och för alla år. Enkätens egenskap
av IIrestpost" får att möjliggöra denna ambition motiverar att data
insamlingen via enkät beskrivs förhållandevis utförligt.

3.5.2 Frågor rörande validitet och reliabilitet vid enkätutform
ningen

Validitetsproblemet vid datainsamlingen via enkät gällde främst om

anvisningar och terminologi kunde utformas så att läsaren/enkät
ifyllaren kunde förstå vad som efterfrågades. För att nå detta ut
nyttjades två olika former av test vid enkätutformningen.

l Framställningen avser de 98 procent av företagen för vilka SCB:s
data kunde utnyttjas. Datainsamlingen för övriga företag beskrivs
i avsnitt 3.6.
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För det första ombads representanter för tre företag med
vilka projektledarna hade särskilt goda personliga relationer att

hjälpa till vid enkätutformningen. De tre företagen representerade

olika branscher. De tog löpande del av enkätutkast och lämnade

synpunkter på föreslagen terminologi etc.
För det andra ställde sig fyra representanter - varav tre

auktoriserade revisorer - från tre revisionsbyråer till förfogande

för att fortlöpande lämna synpunkter.

3.5.3 ~t~rder för att reducera bortfallsriskerna

Vid sidan av validitets- och reliabilitetsproblemen fanns ett huvud
problem i samband med enkäten, nämligen bortfallsproblemet. Fram

för allt tre faktorer bedömdes påverka bortfallsrisken.

1. Företagens bedömning av undersökningens angelägenhetsgrad.

2. I vilken mån frågorna avsåg uppgifter som upplevdes som

relevanta vid en analys av tillväxt~ finansiering och rän

tabilitet.

3. Företagens personella resurser.

Vid tidpunkten för datainsamlingen hade ett intresse för

studiens problemområde allt oftare framskymtat i allmän debatt.

Detta inverkade förhoppningsvis positivt på företagens bedömning

av projektets angelägenhetsgrad. Vid sidan av detta påverkades
företagen direkt för första gången i samband med att tillstånd att
utnyttja SCB:s material efterfrågades. Enkäten aviserades då till

hösten 1973. Påverkan skedde genom att tillståndsförfrågan komp
letterades med ett rekommendationsbrev. Dessutom fogades ett föl

jebrev och en utförlig projektbeskrivning. I samband med utsändan
det hänvisades till ovanstående information.

Uppgifternas relevans för undersökningens frågeställningar

markerades genom att understryka att uppgifterna avsåg komplette

ringar till redan insamlad information. Dessutom torde relevansen
av åtskilliga uppgifter, t ex inventerat varulagervärde, ha varit

uppenbar för de flesta. Att i detalj gå in och redovisa hur varje
enskild uppgift skulle användas bedömdes ej som rimligt.
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Den kanske mest centrala faktorn som bedömdes påverka bort
fallsrisken var företagets uppskattning av erforderlig tid för en
kätifyllandet. I fyra avseenden bedömdes denna tid vara påverkbar
från undersökningens sida. Det gällde valet av frågeformuleringar,
enkätens layout, tidpunkt för enkätens utsändande samt i vilken mån
enkäten bearbetats före utsändning. Beträffande frågeformuleringar
na eftersträvades frågor som skulle vara så lätta som möjligt att
besvara. Exempel på detta är valet av teknik för precisering av
nettoinvesteringar i maskiner och inventarier. Det mest näraliggan
de sättet hade varit att helt enkelt begära uppgift om nettoinveste
ringar. Ett alternativt sätt var emellertid att fråga om brutto
investeringarna i fastigheter för att sedan med hjälp av uppgifter
från externa datakällor (SCS) om totala investeringar i materiella
anläggningstillgångar beräkna nettoinvesteringar i maskiner och in
ventarier. Det senare alternativet bedömdes vara lättare för före
tagen att besvara och valdes därför.

Presentationen av uppgifterna, dvs enkätens layout, ägnades
stor omsorg. Ursprungligen utarbetades ett enkätalternativ som be
stod av 22 A4-sidor. Detta reducerades så småningom till en A3
sidan på vars baksida dels allmänna anvisningar trycktes, dels plats
reserverades för eventuella kommentarer och extrafrågor. Till detta
fogades ett extra A4-blad med anvisningar. Denna väsentliga komp
rimering av enkätens layout bedömdes vara en förutsättning för en
framgångsrik användning av enkäten som datainsamlingsinstrument.

Beträffande valet av tidpunkt för enkätens utsändande var
ambitionen att enkäten skulle sändas när arbetsbelastningen i fö
retagen ej förväntades vara onormalt hög (t ex under boksluts

arbetet). Enkäten skickades bl a av detta skäl ut under perioden
oktober-november 1973.

Det sista väsentliga medlet för att reducera bortfallsris
kerna var som ovan nämnts att utforma företagsspecifika enkäter.
Mot bakgrund av olikheter i analysperiod m m preciserades olika
enkätblanketter. På detta sätt skulle varje företag erhålla en
enkät som i grova drag överensstämde med de uppgifter som söktes
från företaget. Nio alternativa blanketter utarbetades. I de
nio alternativen varierades dels omfattningen i tiden - sex alter
nativ avsåg huvudsakligen perioden 1965-1972 och tre alternativ
perioden 1962-1972 - dels antalet typer av uppgifter från maxi-
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malt 43 till minimum 32 stycken.' Till varje blankettalternativ

utarbetades anvisningar som anpassades till de uppgifter som alter

nativet avsåg.

I arbetet kring preciseringen av blanketten för respektive

företag utnyttjades dator. Arbetet uppdelades i två steg.

Det första steget innebar att via dator samordna alla ex

terndata, jämföra dessa med mätinstrumentets krav på uppgifter,

precisera "restposten" samt utifrån denna avgöra vilket blankett

alternativ som skulle föredras. Valet av blankett skrevs ut på en

datalista på vilken även noterades vilka "ru tor ll i den gjorda blan

ketten som manuellt kunde strykas eftersom uppgiften redan fanns,
respektive vilka eventuella extrafrågor som skulle riktas till fö

retaget, dvs frågor som ej inkluderades i standardutformningen av

den valda blanketten. 2

Det andra steget innebar att manuellt utforma enkäterna,

dvs att utnyttja ovanstående datalista till att utifrån vald blan

kett för hand stryka de rutor som anvisades, respektive att per ma

skin skriva till de extra uppgifter som erfordrades. Arbetet med

att på detta sätt manuellt utforma de företagsspecifika enkäterna

erfordrade väsentliga resursinsatser. Dessa bedömdes som rimliga

mot bakgrund av ambitionen att påverka sannolikheten för att erhålla

svar på enkäten.

Andra inslag i förbearbetningen av enkäterna var slutligen

en noggrann kontroll av företagsnamn och adresser, kartläggning av

vilka företag som skulle erhålla enkät för flera juridiska personer

(på grund av fusioner) och särskilda anvisningar för detta, särskil

da brev till moderbolagen med information om vilka dotterbolag som

erhållit enkät samt utformning av särskilda anvisningar i vissa fall

med hänsyn till tillvägagångssättet vid fusioner, namnbyten och upp
delningar av företag.

l Tabell App 3:1 motsvarar utformningen av det mest omfattande
enkätalternativet.

2 Extrafrågorna avsåg bl a erforderliga kompletteringar till den
datainsamling via PRV som genomförts för företag med brutet rä
kenskapsår, fusionsbalanser och begäran om årsredovisningar.
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3.5.4 Svarsprocent

85 procent av företagen besvarade enkäten. Bland de företag som ej
besvarade enkäten dominerade små företag. Bidragande till den er
hållna svarsprocenten torde ha varit det arbete som lades ned på
allmänna och individuella påminnelser. Tre cirkulärbrev med påmin
nelser skickades ut. Vid den sista cirkulärkontakten riktades på
minnelse direkt till befattningshavare på operativ nivå - ekonomi
chef eller motsvarande. Tidigare påminnelser hade riktats till fö
retagets verkställande direktör. Till den sista påminnelsen fogades
även en kopia av det enskilda företagets enkät för den händelse ori
ginalet förkommit. Därefter telefonkontaktades samtliga företag
som ditintills ej besvarat enkäten. De företag som i samband med
påminnelserna utlovat enkätsvar påmindes sedan ytterligare ett vari
erande antal gånger per telefon.

3.5.5 Handläggning av enkätsvar

I samband med att enkätsvaren erhölls underkastades de först en ma

nuell kontroll av projektledarna. Denna kontroll avsåg två moment.
För det första preciserades vilka uppgifter som eventuellt lämnats
obesvarade och kontrollerades att begärda årsredovisningar bifogats
o d. För det andra gjordes en översiktlig rimlighetskontroll av läm

nade värden. Särskilt uppgifterna om varulager 9 faktisk pensionsskuld

och bruttoinvesteringar i fastigheter ägnades uppmärksamhet. I all

mänhet qjordes kontrollen gentemot SvAB.
Majoriteten av erhållna svar föranledde något påpekande med

anledning av kontrollen. Dessa företag kontaktades per telefon för
att utreda eventuella oklarheter. 52 procent av företagen kontak
tades per telefon av denna anledning. I ytterligare några fall
skedde kontakten per brev, nämligen då oklarheterna var många.

Vissa företag lämnade alltså delar av enkäten obesvarade.
Framför allt tre typer av uppgifter var vanliga bland dem som ej
kunde lämnas, nämligen personalens källskatt, exportandel av för

säljningen samt bruttoinvestering i fastigheter - särskilt de mest
avlägsna åren. Inför telefonkontakterna kontrollerades SvAB för
att utröna om några ytterligare uppgifter kunde hämtas därifrån.

I de fall företaget ej hade möjlighet att ägna ytterligare
tid åt undersökningen utformades telefonsamtalen så att så många
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väsentliga uppgifter som möjligt trots allt skulle erhållas. En
prioriteringsordning av enkätens uppgifter upprättades därför.
Uppgifter om varulager och faktisk pensionsskuld tilldelades högsta
prioritet. Detta förfaringssätt utnyttjades även gentemot några
företag som i samband med telefonpåminnelserna förklarade att de ej
skulle kunna besvara enkäten skriftligen.

Trots telefonkontakterna kunde alltså enkäterna för vissa
företag ej ifyllas fullständigt. Den fortsatta handläggningen av
dessa enkäter motsvarar i tillämpliga delar dem för företag som ej
lämnade något enkätsvar över huvud taget och redovisas därför i
nästa avsnitt.

3.5.6 Handläggning av enkäter som lämnats obesvarade

15 procent av företagen lämnade enkäten helt obesvarad. Dessa en
käter behandlades i fyra moment.

l. Ytterligare datainsamling via SvAB. Efter den allmänna
genomgången av SvAB kunde ett varierande antal uppgifter
fortfarande hämtas för åtskilliga företag. Särskilt upp
gifter om investeringar i fastigheter 9 utgående balans
pågående nyanläggningar och investeringsfondutnyttjande
kunde inhämtas för åtskilliga år. Den allmänna genomgången
av SvAB hade ej omfattat dessa uppgifter för åren före 1963.

2. PRV (årsredovisningar). Efter det att enkäterna bearbetats
utifrån SvAB återstod vissa företag där enstaka uppgifter
fortfarande saknades. Dessa uppgifter avsåg i allmänhet
personalens källskatt, exportförsäljning och bruttoinves
tering i fastigheter. För enstaka företag saknades dess-
utom inventerat varulagervärde för något år. Även ett eller
flera värden avseende faktisk pensionsskuld saknades förvissa
företag. För nämnda uppgifter utnyttjades PRV. Enkäterna indelades
därvid i två gruppero Företag där endast uppgifte~ som ej
bedömdes som kritiska för analysen saknades och som ej
krävde nämnvärd analys av årsredovisningarna (t ex persona
lens källskatt eller exportandel; uppgift om exportandel
erhölls från SeB fr o m 1970 - jämför Tabell App 3:1)~

behandlades i en grupp, övriga företag i en annan.
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3. Telefonkontakter. Sedan årsredovisningarnas data utnyttjats

återstod fortfarande vissa företag för vilka enkäterna ej

fullständigt kunnat fyllas i. I den mån uppgifterna bedöm
des som lätta att praktiskt ta fram för företagen~ kontak
tades de ånyo per telefon.

4. Slutligen återstod endast skattningar. Skattningarna ut

fördes av projektledarna. Följande två skilda skattnings
tekniker utnyttjades:

a) Samband med annan variabel. För åtskilliga uppgifter
kunde samband med andra uppgifter preciseras utifrån
datamaterialet från övriga företag. Exempelvis kunde
värdet för personalens källskatt uppskattas på detta

sätt.

b) IIAnalytisk" skattning. Vissa uppgifter skattades efter

"kvalificerade gissningar" av projektledarna. Skatt
ningarna ägde rum utifrån en bedömning av värden på

näraliggande variabler och/eller värden för angränsande
år.

3.6 DATAINSAMLING FöR FöRETAG FöR VILKA SCB-DATA EJ KUNDE UT
NYTTJAS

Två procent av företagen lämnade alltså ej undersökningen tillstånd
att utnyttja SCB:s material. Detta medförde att ej heller FPG:s
material kunde utnyttjas. För dessa företag måste därför i första
hand årsredovisningarna utnyttjas. Det beslöts att de företag för
vilka nettoinvesteringar i maskiner och inventarier 9 varulagerreserv
och/eller faktisk pensionsskuld ej kunde bestämmas skulle uteslutas

från undersökningen. På detta sätt uteslöts fem företag.
Företagen kontaktades per telefon i syfte att erhålla års

redovisningar för att på så sätt minimera det datainsamlingsarbete

som måste utföras på PRYo Ett bisyfte med denna telefonkontakt var
emellertid att, trots företagets tidigare beslut om att ej utlämna
SCB:s data om företaget, försöka skapa goda kontakter med personal
på "operativ nivå". Sedermera i samband med och efter det att års

redovisningarnas uppgifter utnyttjats kontaktades även företagen
per telefon för att klarlägga svårigheter i redovisningarna, be
gära kompletterande upplysningar osv.
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Bortsett från ovan nämnda fem företag uppnåddes i allmänhet
erforderlig detaljrikedom utifrån årsredovisningarna tillsammans
med telefonkontakterna. För de uppgifter som trots allt resterade
utnyttjades samma skattningsförfarande som för de företag för vilka
enkät utarbetats (jämför avsnitt 3.5.~. I vissa fall måste dessutom
analysperioden avkortas.

3.7 SAMMANFATTANDE KARAKTÄRISTIK AV UTFALLET AV DATAINSAMLINGS
ARBETET

För att bedöma i vilken mån insamlade data hade erforderlig detalj
rikedom respektive i vilken utsträckning skattningar påverkat data
underlaget kan det vara meningsfullt att införa begreppet enkätkva
litet. Med företagsdata av enkätkvalitet förstås ett sammanfattande
värdeomdöme för det fall då data insamlats enligt "huvudalternativet",
dvs då SCB:s data tillsammans med data från SvAB, FPG:s uppgifter
och uppgifterna från NVV/AMS utnyttjats för att precisera en enkät
som sedan i dess helhet besvarats av företaget, varefter svaret
kontrollerats manuellt och eventuella oklarheter tillrättalagts per
telefon. Med denna innebörd av begreppet enkätkvalitet kan utfallet
av datainsamlingen sammanfattningsvis både för de företag för vilka
enkät utarbetades och för övriga företag karaktäriseras på följande
sätt:

För 96 procent av utvalda företag erhölls data som höll en
kätkvalitet. För vissa företag måste skattningar i form av "ut
nyttjande av samband med annan variabel" användas för enstaka upp
gifter~ För majoriteten av dessa företag behövde endast en typ av
uppgift skattas.

Data för fyra procent av företagen höll ej enkätkvalitet.
Detta berodde på att "analytiska skattningar ll måste tillgripas.
I de fall uppgift om varulagerreserv saknades för de inledande
eller avslutande åren i ett visst företag, avkortades analysperioden
i motsvarande mån. Om uppgifter om varulagerreserv saknades för
flera år uteslöts företaget. Detta gällde fem företag (jämför ovan).
Efter dessa marginella justeringar av analysperioder och av före
tagspopulationen kan som allmänt omdöme om datainsamlingen sägas
att analysen kunnat grundas på balans- och resultaträkningar av
samma kvalitet för alla företag och år.
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3.8 SPECIELLA REDOVISNINGSPROBLEM

3.8.1 Brutna och ändrade räkenskapsår

Brutna räkenskapsår behandlades på följande sätt:
Samtliga år betecknades som hela år, dvs som om brutet rä

kenskapsår ej varit aktuellt. Härvid tilldelades visst räkenskaps
år det årtal under vilket räkenskapsåret gick till ända. Exempel
vis räkenskapsåret 1966/1967 betecknades som 1967 oavsett vid vilken
tidpunkt under 1967 som räkenskapsåret avslutades. Ett alternativt
och kanske mera näraliggande sätt hade varit att hänföra året till
det kalenderår som hade störst andel av räkenskapsåret. Skälet till
vald årsklassificering var att SCB utnyttjade metoden i sin data
insamling.

Förlängda eller förkortade räkenskapsår måste korrigeras
på grund av de effekter som annars skulle erhållas på analysvariab
lerna. Härvid gjordes en proportionell vägning av de resultat- och
kapitalmått där detta erfordrades med hänsyn till studiens analyser.
Räntabilitetsmått, tillväxtmått o d för ett år som omfattande exem
pelvis 14 månader multiplicerades alltså med 12/14 vid precisering
av analysvariablerna.

I några fall innebar förlängningen av räkenskapsår att visst
kalenderår så att säga överhoppades. Om ett företag exempelvis
hade räkenskapsåren 1/11 1966 - 31/10 1967 och 1/11 1967 - 31/3
1969 - det senare räkenskapsåret alltså förlängt till 17 månader 
innebar behandlingen av brutna räkenskaps~r att det 'förstnämnda
året betecknades som 1967 och det senare som 1969. Företaget skulle
med andra ord saknas för 1968. I dessa fall tilldelades analysva
riablerna värden på det överhoppade kalenderåret som motsvarade
det räkenskapsår som föregick det överhoppade året. Tilldelningen
motiverades av att beräkningen av nivåvärden m m måste grundas på
värden för samtliga kalenderår. I exemplet ovan tilldelades alltså
1968 de värden som gällde för 1967. En mer näraliggande metod hade varit
att tilldela det överhoppade året värden från det räkenskapsår som
svarade för den största andelen av det överhoppade kalenderåret.
Av datortekniska skäl måste emellertid vald metod utnyttjas.

I samband med förkortade år avslutade några företag fler än
ett räkenskapsår under samma kalenderår. Exempelvis kunde ett rä
kenskapsår vara 1/4 1967 - 31/3 1968 och nästa 1/4 1968 - 31/12 1968.
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Med vald teknik för att klassificera brutna räkenskapsår skulle
båda betecknas som 19680 SCB hade för dessa företag ej samlat in
balansräkningsdata för det räkenskapsår som först gick till ända
- i exemplet per den 31/3 1968 - utan endast för det senare. Re
sultaträkningsuppgifter samlades däremot för båda åren sammantagna.
Med andra ord behandlades åren som om de vore ett enda förlängt år.
Samma metodik utnyttjades därför vid uppgiftsinsamlingen från övri
ga datakällor. I undantagsfall ~edförde detta att fler än 18 måna
der kom att ingå som ett räkenskapsår (för att sedan vägas enligt
ovan) .

Särskilda problem föranleddes av aktiebolagsrättsliga fusioner.

En fusion innebär redovisningstekniskt att i det fortlevande före
taget en tillgångspost, aktier, utbyts mot tillgångar och skulder i
det upphörande företaget. Detta kan alltså medföra en väsentlig
tillväxt i exempelvis totalt kapital, en tillväxt som beror på sät

tet att redovisa verksamheten - en juridisk_ person i stället för
två - och ej på en reell tillväxt.

Fusioner sker emellertid stundtals successivt, dvs till
gångar och skulder övertas innan den egentliga fusionen så att fu
sionen i sig ej nämnvärt påverkar studiens analysvariabler. Eller
de sker mellan företag av väsentligt olika storlek vilket betyder
att fusionen ej heller i detta fall nämnvärt påverkar analysvariab
lerna.

Fusioner kunde alltså påverka studiens analyser i varieran
de utsträckning. Detta motiverade att de behandlades olika beroen
de på vilken inverkan de skulle få på analysvariablerna. ett
första steg indelades fusionerna efter om såväl överlevande som
upphörande företag tillhörde urvalet - fusion inom urvalet - eller
om endast det fortlevande företaget fanns i urvalet - fusion utom
urvalet.

För fusioner inom urvalet gjordes presumtionen att de all
tid var av sådan betydelse att ett IItekniskt avbrott" i analys

perioden var motiverat. Med tekniskt avbrott förstås då att man
vid analys av det första året efter fusionen som ingående balans
utnyttjade en fusionsbalans. I fusionsbalansen togs hänsyn till
reserver i tillgångar och skulder som fanns i det upphörande
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företaget innan fusionen. För exempelvis maskiner och inventarier
inkluderades det justerade värdet för det upphörande företaget i

fusionsbalansen. Fortsättningsvis beräknades justerade värden be
träffande maskiner och inventarier utifrån den sammantagna inves
teringsserien för de båda företagen.

Fem undantag från presumtionen om tekniskt avbrott gjordes

när det var en väsentlig storleksskillnad mellan företagen. När
exempelvis ett företag inom urvalet med ett totalt kapital av 2
miljarder kronor fusionerade med ett företag med ett totalt kapi
tal på 30 miljoner kronor samtidigt som aktierna före fusionen var
värderade till säg 10 miljoner kronor, ansågs detta ej påverka vär

det på analysvariablerna i sådan utsträckning att ett tekniskt av
brott var motiverat. Även om ett tekniskt avbrott ej ansågs erfor
derligt överfördes dock tillgångar och skulder från det upphörande
bolaget till justerade värden, ej till bokförda värden. Exempelvis
maskiner och inventarier i det upphörande företaget ingick alltså
i värdet för "årets investeringar l' i det övertagande företaget, men
då till justerat värde, ej bokfört värde.

Från samtliga företag som fusionerat annat företag inom
urvalet begärdes i samband med enkäten begynnelsebalanser för det
första året efter fusionen. I de fall sådana ej kunde erhållas
konstruerades begynnelsebalanser inom projektet.

Beträffande fusioner utom urvalet gjordes presumtionen att
de ej motiverade ett tekniskt avbrott i analysperioden. I vissa

fall saknade det upphörande bolaget rörelsetillgångar och -skulder.
Dessa hade successivt överförts till det fortlevande företaget.
Fusionen innebar i allmänhet endast att det bokförda aktieinne
havet lIkvittadesII mot en skuld till det upphörande företaget och
att denna förändring i totalkapitalet var mycket obetydlig. I den

mån materiella tillgångar fanns i det upphörande bolaget betrakta
des dessa vid övertagandet som en av det fortlevande företaget
vidtagen investering under året. Undantag från regeln för behand
ling av fusionen utom urvalet gjordes när fusionen bedömdes nämn
värt påverka analysvariablerna. Detta gällde när flera företag
av liknande storlek fusionerade och det fortlevande företaget där
igenom blev av sådan storlek att det kom att ingå i urvalet. De

begynnelsebalanser som då upprättades förutsatte att bokfört värde
på maskiner och inventarier överensstämde med justerat värde för
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de företag som ej fortlevde. Skälet till detta var att arbetsin

satsen som erfordrades för att precisera investeringsserierna
- några uppgifter från SCB kunde ej erhållas för dessa företag 
ej bedömdes som rimlig.

3.8.3 Arrende- och kommissionärsförhållanden

Några enstaka företag inom urvalet drevs under något eller några av
analysåren som arrende- eller kommissionärsbolag. Detta innebar
att någon analys för dessa år ej kunde göras - rörelsen redovisades
hos något annat bolag. Problemen med anledning av arrende - och
kommissionärsförhållanden (fortsättningsvis diskuteras endast be
greppet kommission; arrende behandlades analogt) avsåg kommittenten
och bestod främst i den extraordinära kapital- och omsättningsför
ändring som orsakades av övergången till kommissionärsförhållande

respektive hur det resultat och det kapital som fortsättningsvis
redovisades hos kommissionärsbolaget skulle påverka analysen av
kommittenten.

Det förstnämnda problemet behandlades analogt med fusions
fallen. Om den omsättning och det kapital som överfördes var av
nämnvärd storlek i jämförelse med kommittentens egna värden 9 gjor
des ett tekniskt avbrott. I annat fall betraktades förändringen
som vilken förändring som helst. Det senare förutsattes gälla så
snart kommissionärsbolaget ej ingick i urvalet. överförda till
gångar och skulder noterades till deras justerade värden när kom
missionärsbolaget tidigare ingått i urvalet och justerade värden
för maskiner och inventarier beräknades fortsättningsvis utifrån
den sammantagna investeringsserien för kommittent och kO~lissionäro

När kommissionärsbolaget var utom urvalet betraktades övertaget
bokfört värde som investering för året.

3.8.4 Koncernförhållanden

Studien avser juridiska personer. Undantag från detta gjordes när

analysen av den juridiska personen skulle bli uppenbart missvisande.

En förutsättning för en analys av koncernen var emellertid att
koncerndata av jämförbar detaljrikedom kunde erhållas. På detta
sätt kom 20 företag som ursprungligen utvalts som juridiska perso
ner att analyseras som koncernföretag. Sju av dessa analyserades
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som juridisk person under en första del av analysperioden för att
därefter ingå bland koncernanalyserna. De 20 företagen motsvaran
de åtta koncerner av vilka fyra utgjorde börsföretag.

3.9

3.9.1

KONTROLL AV GRUNDDATA

Felkällor

Av betydelse för analysernas tillförlitlighet är att de olika

posterna i balans- och resultaträkningarna (fortsättningsvis be
tecknat SR/RR) bestämts korrekt utifrån givna förutsättningar be
träffande deras operationalisering. Två typer av felkällor är ak

tuella: Fel på grund av att insamlat värde var inkorrekt och fel
på grund av att insamlade värden behandlats - aggregerats - in
korrekt. l Den första typen av fel beror på fel vid datafångsten
eller fel vid behandlingen av insamlade värden, dvs vid klassifice
ring, kodning eller stansning. 2 Aggregeringsfel orsakas av att
viss databehandlingsrutin specificerats felaktigt eller på grund av
att programmeringsarbetet ej utförts korrekt.

Sedan aggregeringen genomförts vidtog ett omfattande kont
rollarbetet för att avslöja fel i grunddata och felaktigheter i

aggregeringsrutinerna. Vi skall nedan beskriva detta arbete när
mare.

3.9.2 Kontroll av SCB:s data inom SeB

En dominerande andel av antalet uppgifter hämtades som tidigare
nämnts från SCS. För huvudparten av detta material gällde att

SCS genomförde ett omfattande kontrollarbete före överförandet av
data till föreliggande projekt. I själva verket utnyttjade SCB

l Den process varmed BR/RR konstruerades utifrån grunddata har
inom projektet betecknats "aggregering"o Denna term utnyttjas
fortsättningsvis för detta arbetsmoment. Notera dock att termen
alltså i detta sammanhang syftar på bearbetningen av det enskilda
företaget. Den vanliga innebörden av termen är annars när sum
mering av viss post över flera företag åsyftas. Jämför Kapitel 6,
avsnitt 6.1.7 och Kapitel 9, avsnitt 9.6.

2 Allt primärmaterial utom SCB:s material stansades i projektets
regi. Härvid utnyttjades genomgående kontrollstansning.
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det tillfälle som gavs genom samarbetet med projektet till en över
syn av sitt materia'. Man ansåg att detta även skulle gagna SCB:s
övriga uppdragsverksamhet och statistikproduktion. Inte minst mot
bakgrund av de planer för en fortlöpande räntabilitetsstatistik som
utvecklats i samband med och i samarbete med föreliggande studie
bedömdes kontrollarbetet som angeläget.

För studiens del bedömdes det som önskvärt att SCB:s mate
rial i möjligaste mån kontrollerades av SCB. Arbetet kunde däri
genom utföras av personal som var väl förtrogen med blanketter och
operationaliseringar. Under kontrollarbetets gång hölls även fort
löpande kontakt med projektledarna för föreliggande studie. Komp
licerade problem löstes i samråd med dessa.

SCB:s kontrollarbete koncentrerades till åren 1966-1972
(finansstatistiken). För vinststatistiken och kreditmarknadsstatis
tiken gjordes mindre omfattande kontroller i samband med att blan
kettmaterialet för dessa år (1965 och tidigare) överfördes på mag
netband. Finansstatistikens material underkastades summeringskont
roller - t ex att posterna under rubriken "Omsättningstillgångar"
summerade till posten "Summa omsättningstillgångar" - liksom rim
lighetskontroller - tex analys av investeringsuppgifter - och kon
tinuitetskontroller - dvs att värdena för olika poster över tiden
var konsistenta.

3.9.3 Kontroll av balans- och resultaträkningsuppgifter inom
proj ektet

Det kontrollarbete som utfördes av SCB möjliggjorde att arbetet
inom projektet kunde koncentreras till att avse SCB:s investerings
och kreditmarknadsstatistik, datakällor vid sidan om SeB samt sam
ordningen - aggregeringen - av de olika datakällorna.

Det stora antalet grunddata krävde att dator utnyttjades
i kontrollarbetet. Cirka 100 s k ~ontrollrutiner formulerades o

Dessa syftade till att för varje företag precisera när - vilket år 
ett fel kunde föreligga och om möjligt felets storleko På detta
sätt producerades matriser för samtliga företag. Matrisen utnytt
jades för en manuell analys av angivna fel. I detta arbete utnytt
jades de olika externa datakällorna för att söka avgöra grunddatas
korrekta utseende.
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Kontrollrutinerna var av tre slag. För det första sådana

som konstaterade uppenbara felaktigheter~ exempelvis fall då an
givet värde på en summapost i BR/RR ej motsvarades av summan av
delposterna eller fall då "debet ll avvek från IIkredit ll

• Andra
kontrollrutiner avsåg att testa rimligheten av vissa grunddata
även om dessa i och för sig kunde vara korrekta. Exempel på dessa
rutiner är precisering av när bokförda avskrivningar (exklusive
avskrivning mot investeringsfond) över/understeg viss andel av
bokfört värde på fastigheter. Ett tredje slag av rutiner avsåg
att kartlägga förekomsten av vissa typer av grunddata för att ge
underlag för en bedömning av huruvida utnyttjade operationalise
ringar och prioriteringar mellan datakällor borde förändras. Ex
empel på sådana rutiner är rutiner för jämförelse av uppgifter om

statliga bidrag från enkät respektive SCS.
För kontrollrutinerna gällde slutligen att felet måste

vara av viss absolut och/eller relativ storlek för att det skulle
analyseras. De avvikelser som accepterades varierade mellan 5
och 100 tusen kronor.

Kontrollarbetet genomfördes i flera etapper. I en första
etapp producerades ovan nämnda matriser. Varje matris omfattade
ett företag och beskrev för vilka år viss kontrollrutin "slagit
ut ll och ifrågavarande belopp. När felen analyserades utnyttjades
felmatris, utskrifter av grunddata från de olika datakällorna,
aggregerade balans- och resultaträkningar inklusive specifikatio
ner till dessa samt i vissa fall SvAB och årsredovisningar. Sedan
felen analyserats rättades databanken, dvs korrekta värden kodades,
stansades och lades in i databanken. Därefter underkastades mate
rialet ytterligare en test med hjälp av kontroll rutiner. Förfaran

det med kodning, stansning och överföring till databank upprepades
på detta sätt tills samtliga fel slutgiltigt lösts. För enstaka
företag erfordrades upp till fem etapper innan felen avhjälpts.
Felen var i dessa fall av räkenskapstekniskt komplicerad karaktär
- exempelvis då företag gjort kombinerade fond- och nyemissioner

och samtidigt haft realisationsvinster och upp/nedskrivningar av
fastigheter och/eller aktier.
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3.9.4 Kontroll av grundschemats variabler

Sedan grunddata kontrollerats på ovanstående sätt beräknades års
visa värden på de olika analysvariablerna för varje företag. Be
träffande grundschemats variabler genomfördes därefter ytterligare
en kontrolletapp. Via dator kontrollerades om identitetssambanden
enligt det enperiodiska beskrivningsschemat stämde. På detta sätt
avslöjades ytterligare enstaka felaktigheter i grunddata och i be
räkningsrutiner. Sedan dessa felaktigheter åtgärdats gjordes för
varje företag en visuell bedömning av grundschemats årsvisa värden
för att avslöja fall då en analys av ett företag för den ditintills
avsedda tidsperioden vore uppenbart orimligt eller då en analys av
företaget över huvud taget vore orimligt. Exempel på det första
fallet var då företag nystartat sin verksamhet under studieperio
den och det första verksamhetsåret ingick i analysperioden. Detta
år kunde karaktäriseras av extraordinär tillväxt, t ex från en

ingående balansräkning omfattande aktiekapital på 5 000 kronor
och motsvarande fordran på aktietecknare till en utgående balans
med en omslutning på flera miljoner kronor efter bl a genomförd
nyemission. Det vore ej rimligt att inkludera ett dylikt år i

analysperioden.
Vid sidan om att avkorta analysperioden för enstaka före

tag motiverade den visuella kontrollen av analysvariablerna att
vissa företag helt uteslöts. Detta gällde sjutton företag av skäl
som framgår av Tabell App 3:2. Huvudmotivet för en uteslutning var

att värdena på skuldsättningsgraden mot bakgrund av den teoretiska
analysen i Kapitel 7 bedömdes som orimliga. Atta av de uteslutna
företagen hade negativ skuldsättningsgrad ett eller flera år bero
ende på lågt redovisat eget kapital och negativa obeskattade re
server. Sju företag hade extremt hög skuldsättningsgrad. För samt
liga dessa femton företag gällde dessutom att åtskilliga andra
analysvariabler antog extrema värden enstaka år. För två företag
motiveradesuteslutandet främst av andra skäl än skuldsättnings
gradens storlek.

Av de sjutton företagen tillhörde fjorton företag under
sökningspopulationen, dvs hade över 20 miljoner kronor i totalt

kapital. Av dessa skulle sex företag ha kunnat analyseras för pe
rioden 1966-1972, dvs den period till vilken huvudintresset knyts i



599

Tabell App 3:2. Företag som uteslöts från fortsatt analys

Företag Ursprunglig
nummer analysperiod Huvudmotiv för att utesluta företaget

l 1968-1972 Negativt eget kapital under två år

2 1963-1972 Negativt eget kapital 1966-1970

3 1966-1972 Negativt eget kapital samtliga år

4 1968-1972 Negativt eget kapital 1971-1972

5 1966-1972 Negativt eget kapital enstaka år

6 1966-1972 Negativt eget kapital enstaka år

7 1967-1972 Negativ skuldsättningsgrad vissa år.
Extremt hög andra år.

8 1966-1970

9 1969-1972

10 1970-1972

Il 1969-1970

12 1969-1970

13 1963-1972

14 1968-1972

15 1966-1971

16 1966-1972

17 1966-1972

Negativ skuldsättningsgrad vissa år.
Extremt hög andra år.

Nystartat företag som inledningsvis hade
extrem skuldsättningsgrad (>30).

Nystartat företag med mycket varierande
skuldsättningsgrad under uppbyggnadsskedet
~,7; 24,4 respektive 11,8).

Extrem skuldsättningsgrad (305,8 respektive

81,2) .

Extrem skuldsättningsgrad (37,5 respektive

19,7) .

Extrem skuldsättningsgrad varierande mellan

63 och 270.

Extrema värden på skuldsättningsgrad (cirka
25) och räntabilitet på eget kapital (RE
genomsnittligt = -234 procent).

Skuldsättningsgraden i genomsnitt 30.
Arsvisa koncernbidrag överstigande redo
visat eget kapital.

Mycket stor extraordinär tillväxt i eget
kapital.

Företaget egentligen två skilda företag,
där data för 1966-1969 avsåg ett företag
och data för 1970-1972 ett annat. Detta
medförde mycket varierande värden på skuld
sättningsgraden. Mycket stora koncern
b.idrago,
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Kapitlen 9ff~ Detta betyder att uteslutningen av de sjutton fö

retagen kan anses vara helt betydelselös~ för analyserna i Kapitlen

9ff. 1

3.9.5 Aterrapportering till företagen

Det sista momentet i kontrollarbetet utgjordes aven återrappor

tering till företagen av de årsvisa värden som beräknats på grund

schemats variabler för respektive företag. Dessutom angavs den

avskrivningstid på maskiner och inventarier som utnyttjats i be

räkningarna. Aterrapporteringen innehöll ett följebrev i vilket

innebörden av variablerna beskrevs och id§n med grundschemat pre

senterades. I följebrevet ombads företaget att ta kontakt med

projektledningen i de fall man ställde sig frågande inför något

värde i beskrivningen av företaget.

Aterrapporteringens värde som kontroll instrument var natur

ligtvis tveksamt. Olikheter i terminologi och definitioner kunde

innebära att företaget observerade skillnader mellan projektets be

skrivning av företagets utveckling och deras egen uppfattning om

denna utveckling~ Det skulle ha fört alltför långt att ingående

precisera valda defintioner och operationaliseringar. Samtidigt

kunde man ej förvänta att företagen skulle ägna stor omsorg åt

analyser av eventuella skiljaktigheter, särskilt som återrappor

teringen avsåg perioden t o m 1972 samtidigt som den genomfördes

början av 1976.

Skälet till att återrapporteringen ändock genomfördes var

ambitionen att vidmakthålla goda företagsrelationer. En dylik

återrapportering hade ställts i utsikt när företagen ombads be

svara enkäten. Aterrapporteringen koncentrerades till företag

l
De sjutton företagen kan även beskrivas på följande sätt. Efter
kapitalstorlek: Ett företag hade mer än 100 miljoner kronor i
totalt kapital något år, tre företag hade mellan 50 och 100 mil
joner, tio företag mellan 20 och 50 miljoner och tre företag
mindre än 20 miljoner. De sistnämnda ingick ej i huvudurvalet.
Jämför Kapitel 6. Efter branschtillhörighet: Ett företag till
hörde branschgrupp 32 (textil och konfektion), två företag till
hörde grupp 33 (trävaruindustri), fyra företag grupp 34 (massa,
papper och grafisk industri), ett företag grupp 36 (jord och sten)
samt nio företag grupp 38 (verkstad).
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som framställt önskemål därom. önskemålen konstaterades via ett

särskilt cirkulärbrev. Cirka hälften av företagen visade intresse
och återrapporteringen kom därför att omfatta drygt 300 företag.

Ett tiotal företag tog kontakt med projektledningen med

anledning av att återrapporterade värden avvek från företagets

uppfattning om korrekta värden. I samtliga dessa fall orsakades
avvikelserna av att företagen missuppfattat variabeldefinitioner
eller ej observerat vilken företagsenhet återrapporteringen avsåg.
Aterrapporteringen föranledde alltså ej någon korrigering av grund

data .

3.9.6 Databankens tillförlitlighet efter kontrollarbetet

Databankens tillförlitlighet sedan kontrollarbetet genomförts kan

sammanfattningsvis karaktäriseras på följande sätt:

För varje företag och år gäller att "debet" motsvarar Hkre

dit" i balans- och resultaträkningarna samt att förekommande

delposter summerar till aktuell summapost. Mindre avrund

ningsfel kan dock finnas.

För varje företag och år gäller att sambanden enligt be
skrivningsschemats enperiodsversion (dvs de definitionsmäs

siga sambanden) stämmer.

Väsentliga händelser som i och för sig ej medfört att man

via summering av t ex balansräkningsposter kunnat konsta

tera felaktigheter, har analyserats. Hit hör redovisning
av investeringsbidrag, realisationsvinster, upp- och ned
skrivningar, emissioner och investeringsuppgifter m m.

För vissa typer av poster har enligt viss datakälla gjord
klassificering analyseratso Detta gäller t ex fördelning
en av koncernskulder mellan kort- och långfristiga.

Vissa företag har exkluderats på grund av extrema värden

på främst skuldsättningsgraden.

Sammanfattningsvis kan sägas att datamaterialet kontrolle
rats i sådana avseenden som bedömdes som praktiskt möjligt och rim

ligto Självfallet hindrar ej detta att felaktigheter kan finnas.

Det viktigaste härvidlag är fel som ej kunnat upptäckas externt,
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dvs utan hjälp av respektive företag. Här åsyftas främst klassifi
ceringsfel. Det är exempelvis ej möjligt att externt bedöma rim

ligheten i företagets avvägning mellan kundfordringar och koncern
fordringar. Dylika typer av fel torde emellertid i allmänhet vara
betydelselösa vid en bedömning av analysmåttens validitet - särskilt
när det är fråga om grundschemats variabler.
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PROFILDATA AVSEENDE NAGRA
ALTERNATIVA lPA-LÖSNINGAR

Som nämnts i Kapitel 10 har vi på olika sätt sökt utvärdera den lösning
(F) vilken utifrån tillgängliga kriterier bedömdes som mest fördel
aktig. Detta skedde bl a genom att jämföra denna lösning med några
alternativa lösningar. I detta appendix redovisas delar av de data
som legat till grund för jämförelserna. För den närmare innebörden
av respektive lösning,se Kapitel 10.

Tabell App 4:1. Observerade profilers nivå, spridning och form
enligt lösning (N)

Profil A B C D E

Nivå -0,37 0,00 0,26 0,53 1,16

Spridning 0,00 0,57 0,63 0,20 1,34

Form:

T' 3 5 4 l 3

E' 4 6 2 2 2

(S/E) 5 3 5 5 l
o

R
T

2 4 l 3 5

RS 6 l 6 4 4

tiR
T

l 2 3 6 6

Antal företag 212 74 34 95 16
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Tabell App 4:2A. Standardvärden (Sv), aritmetiska medelvärden (Mv) och
standardavvikelser enligt lösning (M). Avser totalen
och profilerna.

Variabler TV E' (S/E)o RT R
S

i1RT Antal
företag

Kategori ,,'

Profil A Sv -0,37 -0,32 -0,36 -0,32 -0,35 -0,16 137

Mv 6,9 4,4 1,81 7,0 4,9 -0,52

Std 4,3 4,6 1,22 2,9 1,2 1,10

Profil B Sv -0,92 -1,22 0,18 -0,86 1,46 0,48 30

Mv 2,9 -4,4 3,09 4,6 7,6 0,27

Std 6,0 7,4 1,23 2,9 1,1 1,17

Profil C Sv 0,72 0,91 -0,29 1,51 -0,90 0,16 28'

Mv 14,9 16,5 1,99 15,2 4,1 -0,13

Std 4,5 7,2 1,13 5,2 0,9 1,62

Profil D Sv 1,34 1,17 0,41 0,62 0,53 0,11 36
Mv 19,5 19,0 3,64 11,2 6,2 -0,19

Std 6,7 8,6 1,53 3,1 0,8 1,3'6

Profil E Sv 0,82 1,04 3,12 0,46 0,85 -0,12 12

Mv 15,6 17,8 10,02 10,5 6,7 -0,46

Std 5,6 9,0 4,00 2,1 0,9 0,85

Totalt Mv 9,6 7,6 2,66 8,4 5,4 -0,32 243

Std 7,4 9,8 2,35 4,5 1,5 1,23

Tabell App 4:2B. Nivå, spridning och form hos profilerna enligt
lösning (M)

Profil A B C D E

Nivå -0,31 -0,15 0,35 0,70 1,03

Spridning 0,01 0,89 0,63 0,18 1,02

Form:

TY 6 5 3 1 4

E' 2 6 2 2 2

(S/E) 5 3 5 5 1
o

R
T 2 4 1 3 5

R
S 4 l 6 4 3

i1RT l 2 4 6 6
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Tabell App 4:3A. Standardvärdenför observerade profiler enligt lös
ning (L)o Basvariablerna definierade utifrån det
långfristiga kapitalet.

Variabel Profil

l 2 3 4 5

T' -0,36 -1,18 0,04 1,22 1,30

E' -0,36 -1,29 0,33 1,12 1,96

(S/E) -0,22 0,49 -0,29 0,01 3 9 88o
R

T
-0,33 -0,73 0,77 0,96 0,66

R
S

-0,16 1,98 -0,86 -0,07 0,64

6RT
-0,03 0 9 84 1,88 -0,35 -0,71

Tabell App 4:3Bo Företagens fördelning på profiler enligt lösningarna
(F) och (L)

l(L) 2(L) 3(L) 4(L) 5(L) Frekvens

A(F) 181 l 4 186

B(F) 60 28 l l l 91

C(F) 34 12 45 91

D(F) 4 l 42 6 53

E(F) l 3 6 10

Frekvens 280 28 15 95 13 L~31

Tabell App 4:3C. Företagens fördelning på "profilblock" enligt
lösningarna (F) och (L)

l(L) + 2(L)

A(F) + B(F) 269

C(F) + V(F) + E(F) 39

Frekvens 308

3(L) + 4(L) + 5(L) Frekvens

8 277

115 154

123 431
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Tabell App 4:4A. Standardvärden för observerade profiler enligt lös
ning (R). Basvariablerna definierade utifrån det
räntekrävande kapitalet.

Variabel Profil

1 2 3 4 5

Tt -0,25 0,81 0,11 1,08 -0,05

Et -0,38 -0,62 0,04 1,04 2,00

(S/E)o -0,26 -0,07 0,14 0,21 4,42

R
T

-0,28 -0,43 0,71 0,78 0,70

RS -0,14 -0,20 4,53 0,13 0,18

l1R
T

-0,37 1,12 -0,16 -0,01 -0,18

Tabell App 4:4B. Företagens fördelning på profiler enligt lösningarna
(F) och (R)

l(R) 2(R) 3(R) 4(R) 5(R) Frekvens

A(F) 152 28 2 4 186

B(F) 45 41 3 2 91

C(F) 27 9 l 54 91

D(F) 2 l 49 l 53

E(F) 2 8 10

Frekvens 226 78 7 111 9 431

Tabell App 4:4c. Företagens fördelning på "profilblockTf enligt lös-
ningarna (F) och (R).

l(R) + 2(R) 3(R) + 4(R) + 5(R) Frekvens

A(F) + B(F) 271 6 277

C(F) + D(F) + E(F) 40 114 154

Frekvens 311 120 431



Tabell App 4: 5A.

607

Standardvärden för observerade profiler enligt lös
~ing (1). B~svariab~erna drfinierade utifrån det
lcke-automatlska kaplta1et.

Variabel Profil

l 2 3 4 5 6

T' -0,36 -0,66 -0,38 1,08 0,99 -0,66

E' -0,42 -0,60 0,,24 1,41 0,81 -0,60

(S/E) -0,14 -0,27 0,20 -0,29 0,11 -0,27o
R

T
-0,38 -0,34 1,27 2,26 0,39 -0,34

R
S

-0,41 1,21 -1,56 0,43 -0,17 1,21

llR
T -0,10 0,36 2,63 -0,65 -0,08 0,36

Tabell App 4: 5B. Företagens fördelning på profiler enligt lösningarna
(F) och (1)

1(1) 2(1) 3(1) 4(1) 5(1) 6(1) Frekvens

A(F) 139 35 12 186

B(F) 44 42 2 2 l 91

C(F) 20 7 5 20 39 91

D(F) l 2 2 42 6 53

E(F) l l l ? 4 10--J

Frekvens 205 86 8 23 98 Il 431

Tabell App 4:5C. Företagens fördelning på "profilblock" enligt lös
ningarna (F) och (1)

1(1) + 2(1) 3(1) + 4(1) + 5(1) + 6(r) Frekvens

A(F) + B(F)

C(F) + D(F) + E(F)

Frekvens

260

31

291

17

123

140

277

154

431

l För variabel RS gäller att denna stundom antagit extremvärden. Detta
beroende på att företag vid bokslutstidpunkten - men ej under året 
saknat icke-automatiska skulder. I tabellen liksom vid LPA-körningen
har därför en R överstigande 15,0 satts lika med 15,0. Jämför för
övrigt lösning fR) i Tabell App 4:4 där RS av liknande skäl olyckligt
vis påverkats. Detta kan ha påverkat profilbildningen i ej önsk-
värd grad.
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SA BAND MELLAN
PROFILT~llHÖR~GHET OCH NÅGRA
BAKGRUNDVARIABLER

I Kapitel 11 diskuteras hur företagens fördelning på profiler förhåller

sig till bakgrundsvariablerna bransch, kapitalstorlek i utgångsläget,

ägarförhållanden, finansiell självständighet samt exportandel. Diskus
sionen där bygger bl a på data vilka redovisas i detta appendix.



Tabell App 5:lA. Absolutfrekvenser för företagens fördelning på företagskategorier och branscher.
Vid sidan av observerad absolutfrekvens anges inom parentes den förväntade absolut
frekvensen under oberoendeantagandeto

ransch 20 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Totalt

KategO~

A 3(2,6) 1°(13,8) 26(17,7) 5(10,4) ~1(29,8) 16(17,7) 12(9,5) 16(11,2) 46(59,6) 21(13,8) 186

B 2(1,3) 5(6,8) 1°(8,7) 6(5,1) 18(14,6) 8(8,7) 1(4,6) 4(5,5) 35(29,1) 2(6,8) 91

C °(1,3) 13(6,8) 4(8~7) 8(5,1) 1°(14,6) 9(8,7) 4(4,6) 4(5,5) 34(29,1) 5(6,8) 91

D 1(0,7) 2(3,9) 1(5,0) 3(3,0) 6(8,5) 8(5,0) 5(2,7) 2(3,2) 21(17,0) 4(3,9) 53

E °(0,1) 2(0,7) °(1,0) 2(0,6) 4(1,6) °(1,0) °(0,5) °(0,6) 2(3,2) °(0,7) 10 Q'\
o
\D

Totalt 6 32 41 24 69 41 22 26 138 32 431

SNI-koder: 20 Gruvor 35 Kemisk

31 Livsmedel 36 Jord och sten

32 Textil 37 Järn och stål

33 Trävaru 38 Verkstad

34 Massa och 39 Övrig
papper



Tabell App 5:1Bo Företagen branschgrupperadeo Aritmetiska medelvärden och standardavvikelser (inom
parentes) för basvariablerna.

20 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Totalt

-
T' 7,4 8,1 4,6 11,5 9,5 11,2 10, L~ 8,6 10,8 8,5 9,5

(7,6) (5,7) (6,0) (10,1) (7,5) (6,7) (6,9) (6,5) (7,3) (6 ,J-t) (7,4)
Er 3,8 8,3 2,1 9,5 6,4 10,3 8,5 6,0 1,0 6,3 6,9

(5,1) (9,5) (6,5) (12,2) (9,3) (10,9) (9,0) (8,2) (9,3) (6,4) (9,4)

(S/E) 1,01 3,69 1,74 3,40 3,11 2,12 2,32 1,90 2,65 1,88 2,56
O (0,70) (3,72) (1,05) (2,33) (2,80) (1,54) (1, 51~) (1,06) (1,95) (1,35) (2,20)

RT 8,8 9, L~ 6,2 9,7 8,7 8,7 8,6 7,6 8,4 75 4 8,3
(2,7) (3,7) (3,8) (6,9) (4 ,L~ ) (3,9) (5,7) (4,8) (4,7) (4,7) (4,7)

4,9 5,1+
0\

R
S

5,8 5,9 5,8 5,7 L- ".:I 5,1 5,5 5,1 5,5 ~) ,.'> O
(2,1) (1,9) (1,4) (1,5) (1,5) (1, l~ ) (1,3) (1 ,Lt ) (1,6) (1,5) (1,6)

L}R
T -0,63 -0,08 -0,17 -0,33 -0:)42 -0,32 -0}L+1 -0,14 -0,38 ,-o ,09 -0,31

(1,23) (1,58) (1,40) (0,92) (1,5L~) (1,54) (0,76) (0,96) (1,54) (1,22) (1,42)

SNI-koder: 20 Gruvor 35 Kemisk

31 Livsmedel 36 Jord och sten

32 Textil 37 Järn och stål

33 Trävaru 38 Verkstad

34 Massa och 39 Övrig
papper
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Tabell App 5:2A. Absolutfrekvenser för företagens fördelning på företags-
kategorier och storleksklasser avseende totalkapitalets
storlek i utgångsläget (mkr). Vid sidan av observerad ab-
solutfrekvens a.nges inom par~ntes den förväntade absolut-
frekvensen under oberoendeantagandet.

torlek .::.20 20-40 40-80 80-160 160-320 320-640 >640 Totalt

Kategorl

A 45(12,1) 43(44,0) 34(29,3) 24(21,6) 11(9,9) 15(10,4) 14(8,6) 186

B 27(30,4) 25(21,5) 15(14,4) 13(10,6) 3(4,9) 5(5,1) 3(L~~2) 91

C 36(30,4) 2°(21,5) 14(14,4) 1°(10,6) 5(4,9) 3(5,1) 3(4,2) 91

D 28(17,7) 13(12,5) 5(8:,4) 3(6~1) 3(2,8) 1(3,0) °(2,5) 53

E 8(3,3) 1(2,4) °(1,6) °(1,2) 1(0,5) °(0,6) °(0,5)
10

Totalt 144 102 68 50 23 24 20 431

Tabell App 5:2B. Företagen grupperade på storleksklasser avseende total-
kapitalets storlek i utgångsläget (mkr). Aritmetiska
medelvärden och standardavvikelser (inom parentes) för
basvariablerna~

torlek <20 20-40 40-80 80-160 160-320 320-640 ,.640 Totalt

Variabel

T' 11,5 8,4 8,7 7,8 8,9 9,7 8,2 9~5

(8,9) (7,4) (6 ,~.) (4,8) (5 11 6) (5,4 ) (3,6) (1,4)

E' 9,2 6,9 5,3 5,4 7,6 3,3 3,4 6,9

(11,7) (9,4) (6,8) (6,3) (6,1) (6,0) (4,7) (9,4)

(S/E) 3,46 2,37 1,93 2,07 2,21 2,01 1,50 2,56o (2,84) (1,68) (1,15) (1,63) (2,24) (1,75) (1,12) (2,20)

R
T 9,2 8,0 7,9 7,9 8,4 6,1 8,0 8,3

(5,3) (4,9) (3, 7) (4,0) (3,0) (4,2) (3,0) (4,7)

RS 5,6 5,5 5,3 5,5 5,3 5,3 5,2 5,5
(1,5) (1,6) (1,6) (1,8) (1,4) (1,7) (1,5) (1,6)

~RT -0,32 -0,46 -0,26 -0,13 -0,25 -0,10 -0,32 -0,31
(1,60) (1,73) (1,23) (1,93) (0,97) (0,62) (0,82) (1,42)
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Tabell App 5:4. Absolutfrekvenser för företagens fördelning på
profiler oc~ graden av finansiell självständighet.
Vid sidan av observerad absolut frekvens anges
inom parentes den förväntade absolutfrekvensen.

~inansie11 Helt Ganska Mindre Totalt
självstän- självstän- självstän- självstän-
dighet diga diga diga

Kategori ""

A 59(67,8) 55(54,4) 72 (63,9) 186

B 31(33,1) 31(26,6) 29(31,2) 91

C 36(33,1) 27 (26,6) 28(31,2) 91

D 25 (19,3) 11(15,5) 17(18,2) 53

E 6(3,6) 2(2,9) 2(3,4) la

Totalt 157 126 148 431

Tabell App 5:5. Absolutfrekvenser för företagens fördelning på pro
filer och exportandelsintervall. Vid sidan om ob
serverad absolutfrekvens anges inom parentes den
förvänta~e absolutfrekvensen under oberoendeanta
gandet.

Export- O 0-25 25-50 50-75 75-100 Totalt
nde1

Kategori

A 35(40,1) 72 (76,0) 42(35,8) 22(21,2) 15(12,9) 186

B 23(19,6) 31(37,2) 19 (17,5) 9(10,3) 9(6,3 ) 91

C 18(19,6) 50(37,3) 11(17,5) 9(10,3) 3(6,3) 91

D 12(11,4) 19(21,6) 10(10,2) 9(6,0) 3(3,7) 53

E 5(2,2) 4(4,1) 1(1,9) 0(1,1) 0(0,7) 10

Totalt 93 176 83 49 30 431



614

SUMMARY

CAPITAL GROWTH, CAPITAL STRUCTURE AND RATES OF RETURN 
- AN ANALYSIS OF SWEDISH INDUSTRIAL COMPANIES

INTRODUCTION

1.1 Background and problem to be studied

For many years economic debate in Sweden has been much concerned with

the financing of growth in Swedish industry. From the beginning of the

_~J960's investment in industry has been slacking off;l at the same time

there has been a drop in the self-financing ratio,2 a falling trend in
rates of return and a marked decline in the proportion equity to total

capital of industry. The ability and willingness of companies to in

crease their long-term financing have been discussed and concern expres
sed about their disinclination to make further increases in their debt
to-equity ratio.

In the main this debate has been based on aggregated data about

the growth and financing of industry as a whole. The lack of any satis

factory base in the shape of company-oriented surveys and analyses3

probably depends chiefly on the shortcominqs of the annual reoorts of

the se companies as primary source material. 4 It therefore seemed to

us that the collection of data for a description of developments in

l
See, for examp1e, Bergström (1971).

2
Cf. Kjellman & Nord1ing (1972).

3 Cf. Johansson, Lindbeck & Lundberg (1971).
4

This inadequacy depends mainly on the fact that Swedish tax legisla-
tian allows for the equalization over time of a company's annual earn
ings. Thus the earnings reported in the official financial statements
are affected by various regulatory measures (deductible appropriations)
and untaxed reserves. It has not generally been possible to deduce
the size of these fiscal items from the statements.
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Swedish industry in company terms was an important task.
The problem to be studied here cancerns the mutual relation

ships between capital growth, capital structure and rates of return.
Thus, the long-term financial developments of the company as a whole
are in the forefront of our presentation.

1.2 Frame of reference and basic model

Our frame of reference is management-oriented, in that we identify with
those decision-makers in the company who actually have to make financial
decisions. It is assumed that the company's survival is a predominent
goa1. Whatever other goa1s there may be, the company's operations and
general policy are affected by a number of financial considerations. In
the situations which then arise when decisions must be made~ the companyls
internal information and accounting systems must help by providing a
relevant decision base. Figures and measurements derived from the
accounts are often a basis for financial decision-making.

In these terms our view of the company's long-term financial
development is as follows. The company is a going cancern. Action taken
in connection with the company is aimed at its survival . In an economy
geared to growth and competition such as we have in Sweden, this means
that demands are made on the rate of growth in turnover, O'. Increases
in turnover are necessary if employment is to be guaranteed and market
shares, wage trends and return on employed capital etc. are all to be
satisfactorily maintained. For such an increase in turnover to be
possible (and so that any new calls on earnings such as demands for
higher wages can be met), there has to be investment or, to put it in
our terms, growth in total capital ,T I

• It is necessary to invest in
expansion and rationalizations, with accompanying increases in current
assets. Growth in total capital must be financed by growth in equity,

E', and/or in debts, S'. Depending on the type of financing chosen,
the company's debt-to-equity ratio - S/E - will change and so, probably,
will its risk situation. The rate of growth in equity, El, depends in

turn on the rate of return on equity after tax, R~, on issues of new
shares (cash and non-cash issues), N/E, and on dividends paid to share-
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holders, U/E. In other words the need for growth in total capital,

which takes inta account. possible reductions as regards chanqes in

the debt-to-equ i ty rat i o, ma kes der.lands on the ra te of retur'n on

equity. At the same time the opportunity to float new issues depends

on the rate of return on equity. The requisite rate of return on

equity before tax, RE' makes demands in its turn on the rate of

return on total capital, RT, since together with the average interest

rate on debts 9 RS~ and the debt-to-equity ratio this gives us the rate

of return on equity. As we'l as these relations, given by definition,

we can also expect, for example, a two-way relation between TI and

RTs A certain amount of growth is necessary to maintain the level

of profitability. At the same time the expected profitability - often

based on a temporarily prevailing RT - can determine the rate of growth

that is considered.

It is these variables that are central to our present study.

They are summarized in abasic model, reproduced as Figure l.

This model constitutes the core of alarger model showing

relationshipso The remaining contents of the larger model - a breakdown

of the variables in the basic model inta a number of underlying variables 

has been determined by the particular focus of interest reported in

section 1.3.

Our frame of reference also includes the element of risk that

the company1s decision-makers may connect with the possible outcomes

of the different variables. Three types of risk can be distinguished:

total business risk, operating risk and financial risk. The total

business risk is connected with the probability distribution of possible

outcomes to RE. The operating risk is linked to RTo The company's

financial risk is the addition to business risk that accrues because

operations are not financed exclusively from equity. Thus the financial

risk consists of the difference between the total risk and the operating

risk.

l 03 Aim and rocus of the study

The study has two main aims: one is methodological and concerned with

measurement and one is descriptive. Apart from these main goals a further

important sub-goal has been to contribute to a basis for further research.

It should be possible to use the data collected for this project in other

studies as well.
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Figure l. Single-period version of the basic model. Refers to a
partieular company during a particular period (year).

Relations Symbols

(l) O'~T' O' = growth rate in turnover

___!__ ! ~'_=_g:o~~ :a~e_i: ~o~a~ ~a~i~a~ _

(2) T' E'· E/T + st . S/T E' growth rate in equity
S' growth rate in debts
E equity at the beginning of the

period
T total capital at the beginning

of the period
S debts at the beginning of the

period

(3) Et = R~· E/E - U/E + N/E R~
E

E
U
N

rate of return on equity after
tax
average equity during the period
dividends paid to shareho1ders
new issues of shares (cash and non-cash
issues)

(4) R~ = (l - s) RE s = adjusted tax ratet R~ = rate of return on equity after

--~------------~---------~~----------------
(5) RE = RT + (RT-RS ) S/E RT rate of ~eturn on total capital

R
S

average lnterest rate on debts

S average debts during the period

The methodological aim embraces the development and testing of
methods for measuring capital growth, capital structure and rates of
return. Besides the theoretical and operational definitions of the
variables, we will also have to develop a multi-period version of
the model, i.e. a version covering the whole period of the study. We
also intend to test at different levels the limitations of the methods
applied.

In fulfilling our descriptive purpose we will describe, in company
terms, long-term developments in Swedish business companies with

respect to the fol1owing:

a) rate of growth in turnover and total capital (assets)

b) the financing of growth, related changes in the debt-to-equity
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ratio and changes in the relative importance of different

sources of financing

c) rates of return.

Our study is not theoretically based in the sense that we first

develop a theoryor some specific hypotheses, which are then empirically

tested. The "theory" we generate is our model of the various relation
ships. This is then applied to an empirical material. Thus it was

neither possible nor desirable for ~s to specify a priori and in

detail the questions to be studied. All that could be stated originally

was the general direction of the analysis along the lines indicated be

low. The descriptions and the analyses of relations were dependent on
results successively obtained.

Thus, on the descriptive side, we have concentrated on describ

ing companies with respect to the variables included in the basic model,

that is the interrelationships between company growth, rates of return

and debt-to-equity ratio. Cross-sectional analyses will be made.

After analyzing these relationships, we focus particularly on

changes in the company's debt and capital structure, making a more

detailed study of the way the relative importance of external sources of
financing has changed over time. The definition of our studied variables

is based on total capital, i.e. short-term debts are not excluded from

the balance-sheet total. This is partly because we want to study the

way in which the automatic element that is built inta all operations

is linked to the company's growth and profitability. Thus total debts
are divided into non-automatic and ~utomatic debts. By non-automatic

debts we mean those which are the result of genuine financial decisions,

i.e. such debts as regurlarly require negotiations with creditors about

interest and redemption conditions. Here we include, for example,

mortage loans, bond loans and bank credits. By automatic debts l we
mean those that arise in the normal course of operations and which do

not involve negotiations about repayment, interest and so on. These
debts have their origin in the fact that existing rules allow a lapse
of time between the acquisition and payment of goods and services. Among

l The concept of automatic debts is synonymous with the "spontaneous
credit" in Donaldson (1964, p. 10). ef. also Johansson (1975a) and
Wohlin (1973b).
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automatic debts we include trade credits, labour-dependent debts, tax
credits, pension debts and so on. Tax credits that arise as a result
of tax deductible appropriations and which are therefore dependent on
profitability, are of particular interest since they do not involve any
interest costs and their redemption date is unknown. The short-term
labour-dependent debts are also free of interest. l

Thus, as well as considering our basic variables, we also focus
in the first place on changes in debt and capital structure. We are
less concerned with the study of the asset structure except when it

could be expected to help explain the capital struct~re or any changes

in this structure.
There is no absolute borderline between the methodological and

the descriptive elements of this study. For example, one important point

has been to see how far alternative measures of the same or similar
phenomena will give us different pictures of the financial development
in the companies concerned.

1.4 Seleetian of companies and limits of the study

The study refers to Swedish-registered joint stock companies in mining/
mineral-quarrying or the manufacturing industries, with a balance sheet

total of over 20 million Swedish kronor at 1970 prices.
Dur main reason for collecting data from all the larger industrial

companies was to satisfy the sub-goal we mentioned above, namely to pro
vide useful material for research needs as yet unforeseen. In this study

company means joint stock company. Lack of data precluded the group
- the economic unit for which it can generally be assumed that financial
decisions are taken - as the unit of study.

Within these limits the study can be regarded as a total survey,

since non-responses were minimal. In reporting the results of the
investigation, most of our analyses cover all the 431 companies for which

it was possible to obtain data for the period 1966-1972.

l Nor do trade credits or pension debts carry any explicitly stated
interest. However, for these debts there is reason to introduce an
estimated interest rate.
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In this study the financial developments are analyzed from
the standpoint of the particular company. We do not study the macro
aspects of capital formation and allocation. In particular we describe
long-term developments in the individual company. Furthermore, the

description is based exclusively on material derived from the accounting
system, and is therefore quite distinct from factors relating to the
capital marketo

1.5 Period covered by the study and the data included

In the main the survey covers the period 1966-1972. The start of the
period was fixed by the accessibility of the primary data. We judged the

period to be sufficiently long to perrnit a study of long-term develop

ments~ having made due al10wance for fluctuations in the business cycle.

For about one-third of the companies, it was also possible to obtain data

for the period 1963-1965, which meant that some analyses cover the period

1963-1972.
In collecting accounting data we have been governed by the need

to be ab1e to reconstruct earnings statements and balance sheets, in

which the size and development of untaxed l and taxed reserves are speci

fiedo Dur main source of material has been financial statements se1ected
annually by the Central Bureau of Statistics for its financial statistics.
We have also used published annual reports and other external information
available. After noting mergers and other important events, we have

supplemented our material by means of an enquiry, designed specifical1y
for each company.

2 METHODS OF MEASUREMENT

20' Comparison between the method applied and an alternative method

Partly because of the size of the population studied, our method of

measurement - referred to belowas method 1 - means that the variables
in the model are based on historical acquisition costs, i.e. based on

existing accounting practiceso By using method l we obtain nominal ~leasures

of growth, capital structure and rates of return which are consistent
with one anothero The principles governing the measurement of earnings

l efo Swedish tax legislationo



621

and of capital are identical.
However, by following current accounting conventions method l has

certain limitations, since a company's assets are exposed to changes in

price. Dur model can be applied to earnings statements and balance
sheets designed by a different method, method 2, according to which price
changes attributable to the current year are taken inta account whether
or not they have yet been realized. This departure from the accepted
convention has the advantage that the relation accepted between nominal

and real measures of growth and rates of return customary in investment
theory can be fully retained.' By using method 2 we can assign the whole
difference between nominal and real rate of return to the period's

rate of inflation. 2 The concepts of earnings and capital on which

measurement according to method 2 is based have important features in
common with the model for earnings statements and balance sheets developed
by' Edwards &Bell (l96l). It should be emphasized that the results

obtained according to method 2 are not dependent on changes in the
value of money. Since method 2, too, gives us nominal measures, the only
things that affect the rlleasurements are the unreal ized increases in
value resulting from price movements in the particular assets.

In this sense method l could thus introduce a certain bias into

the measures. The differences between method 1 and method 2 are caused
primarily by unrealized value increases in tangible assets still in use
(stocks of goods and physical assets). Thus, according to method 2,
measures of earnings include increases in the value of these assets
that are attributable to the particular period while measures of capital

include the accumulated value increases. Earnings, capital increases

and capital as a whole will all appear greater in absolute terms than
when method l is used. However, since the measures of growth rate and
rates of return according to method 1 exclude unrealized value increases

from both the numerator and the denominator, there is reason to suppose

that despite the "error" in the components, method l will maintain a
fair degree of approximation in comparison with method 2.

l ef. Johansson (1959). Given a constant rate of inflation, a continuous
stream of cash flows and a continuously compounded interest, we obtain:
m = r + p, where m = money rate of interest, r = real rate of interest
and p = the measure of change in the va1ue of money. In ca1culating an
interest compunded annually the exact expression will be m = r(l + p) + p.

2
For the period 1966-1912 the average rate of inflation measured according
to the consumer price index (net price index) amounted to 3.0 percentage
with a range of 6.5 percentage. Source: Konjunkturläge~ 1972 and 1973.
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The degree of approximation in method l depends on the opera

tional conditions prevailing in the particular company. In spite of

this we have tried to assess the differences between the methods on
a basis of average values. The values of the variables in the basic

model according to method l have been compared with reconstructed
values according to method 2. Different price indexes have been used
to assess the size of unrealized increases in value. For information
about other average operational conditions - rate of growth in tangible

assets and their share of total assets etc. - we have used the actual
results we obtained according to method l. Dur analyses suggest that

in general there are only marginal differences between the two
methods. Thus, method 1 on an average maintains a good degree of
approximation for the period of the study.

2.2 Measuring instrument used in the study

By instrument we mean here our standardized model of earnings statements

and balance sheets which supplied the base for the collection and oroees
sing of accounting data. This instrument together with the data collected

has supplied the operational definitions of the variables in our model.

Because we have used method l, the evaluation base for measuring
earnings and capital has been the original value of the assets. Given

this starting point, the design of the balance-sheet model is such that
assets and liabilities (excluding tax credits) are evaluated at adjusted

values, which means that existing hidden reserves have been added to the

official book values in the balance sheet. Action taken for fiscal
and/or consolidation purposes has not been allowed to affect the evalua
tian. By tax credits we understand tax payments postponed by the creation

of untaxed reserves. That part of the untaxed reserves which does not
correspond to delayed income tax payments can be regarded as equity.

Thus, equity consists of the adjusted value of the net assets (assets
minus liabilities other than tax credits), with deduction for the size
of the tax credits.

Analogausly, various items that affect reported earnings, such as

appropriations (changes in reserves), are identified in the earnings

statement modelo The earnings measures that define the variables remain
unaffected by these appropriations. The adjusted tax rate, s, ;s conse

·quently based on the concept of tax costs that includes reported tax
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costs plus the delayed tax payments that result from the tax deductible
appropriations.

In designing our measuring instrument we have had to make
certain assumptions. Given the use of method l, the results of our
measurem€nts may be sensitive to the assumptions in varying degrees.
The assumption which is probably most important in this respect is that
used for specifyirg the economic life and the depreciation periods of
machines and equipmento The depreciation periods have been set industry
by industry, and have been taken from tax legislation in the USA. 1 To
assess the effects of this assumption on the results of our ~easurements,

we have tested a 20 percentage shorter depreciation period. For cat
egories of companies with a high proportion of, and with a high growth

rate in physical assets (about two-ninths of the companies), our results
proved sensitive in one respect, namelyas regards rate of return on
equity. For these categories we obtained average differences of between
2 and 3 percentage points and between l and 1.5 percentage points for RE
and R~ respectively. For other categories and other variables the
differences proved negligible.

2.3 Multi-period version of the relationship model

See Comrnerce Clearing House (1974, pp. 414-421).
2 For the variables referring to growth rate, the average level has

been calculated with the help of geometric mean values. For the
variables referring to rates of return and capital structure, the
arithmetic mean has been used.

Since the focus of this study is the long-term development of the company,
we have constructed a multi-period version of the relationship model. It
is this which has been used primarily in reporting the empirical results.
On a basis of our year-by-year observations of the company, we have
derived measures of average level and change in our variables. The for
mer reflects an average level for the period of the study, allowing for
fluctuations in the business cycle. The latter indicates average change
in the variables by the year, after requisite account has been taken of
developments in the business cycle. In the case of the measures of
level - which we use most often - the average level for each of the
business cycles during the period of the study had first to be determined~
The level values, i.e. those referring to the whole period of the study,
have then been determined as a mean of the average values of the respec
tive eyeles.

l
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The single-period version of the relationship model (on a yearly
basis) consists of identity relationships, cf. Figure 10 In transferring
to the multi-period version of the mode1 it is not possible to formulate
all the relationships as identitieso Nevertheless we want to be able to
interpret the inter-variable relations consistent1y with the single-period
model; in other words the definitiona1 relationships should remain. With
this in mind we have carried out analyses to see whether the variable
relations in the multi-period version can still, for practical purposes,
be regarded as definitional. In on1y a small proportion of the studied
population there were inconsistencies of a kind that is a definitional
impossibility in applying the single-period version of the model (for
example that TI > SI > El or that RE > RT when (RT - RS) > o etc). We
can thus conclude with regard to the variables of the multi-period
version - in particular its level values - that even in describing the
companyls long-term development the demand for internal consistency in
the variables is mete

3 THE EMPIRICAL ANALYSIS: DESIGN AND CONTENTS

3.1 Focus of the analysis

Dur descriptions and analyses of relationships have depended on successive
ly obtained results. Our work has progressed step by step, and each new
stage or subsidiary analysis or question has generally proceeded from what
has emerged at an earlier stageo

However, the steps we have taken in fulfilling our descriptive
aim can be divided inta three phases. Phase l included a general
description of the companies' average evolution. In phase 2 we tried
to identify the presence of different patterns of financial developments.
For this purpose we tried a multivariate approach. On a basis of the
combined financial variables, we have identified companies whose develop
ment has followed as similar lines as possible. The cluster technique
applied to the multi-period version of the basic model, is latent profile
analysis. l This method not only leads to a clustering of the companies
inta identifiable groups; it also means that the relationships between
the variables are subjected to implicit analysis. These company
profiles then provided the base for a further description in line with
our focus of interest as indicated in section 1.3. In phase 3 the

l For a description of latent profile analysis, see Mårdberg (1966,
1971 and 1974).
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multivariate approach has been supplemented by analyses which allow
a priori for the institutionally determined differences between companieso
The comparisons have been limited to parent companies and independent
companies and have included stock-exchange listed companies, family-
owned companies and other companies. Since we can assume that thes~ company
categories will differ as regards their dividend and new-issue activi-
ties, decided appropriations etc., we can also expect them to differ in
their financial development as a whole. Phase 3 starts from the central
question about the nature of the correlation between TI and RTo This
will of course have implications for the degree of imbalance in the
growth process, i.e. changes in the initial debt-to-equity ratio.

3.2 Phase 1: General description of company development

In phase l we present the average picture in industry with respect to

the variables of our basic modelo We did not_only look at the 431 companies
which we were able to study for the period 1966-1972; we also compared
deve10pments during two business cyc1es~ 1963-1967 and 1968-1972. This
comparison inc1uded 157 of the 431 companies~ for which data was avai1
ab1e since 1963. Furthermore we examined the extent to which there were
changes over time in the dispersion and ranking between the companies
with respect to the year-by-year observations of our basic model. And,
since earlier studies of industry's growth, financing and profitability
have generally been based on aggregated data, we also tried to discover

how far our description has been affected by our company-based approach.

3.3 Phase 2: Identification of patterns of financial developments
and related analyses

The various deve10pment patterns we have sought to describe by applying
latent profile analysis to our data, were those occurring in the. period
1966-1972. In this way, without abandoning our interest in the individual
companyls long-term development, we were able to include all the 431
companies for which data was available. The variables that generated
the profiles were:

The variables TI
~ E', RT and RS correspond to the level values

according to the multi-period version of the basic model. (S/E) iso
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the debt-to-equity ratio at the beginning of the period studied. ~RT

indicates the annual average change in RT during the same period. The
variables that generate the profiles indicate the essential dimensions
in the company's long-term development. Capital growth, capital
structure and rate of return aspects are all accounted for, in terms
of both level and change. The fact that not all the variables of the
basic model are among those determining the profiles, depends on the
model IS definitional intervariable relationshipso We could expect, a
priori, that every variable would weigh equally in the analysis. Our
selection of variables implies an idea both of the direction in which
interesting company classifications should be sought, and of the
variables which, because of the definitional relationships, could not be
included among those determining the profiles.

Table 1 reproduces the solution which was judged to be the most

favourable in light of the available criteria.

Table lo Arithmetic mean values (Mv) and standard deviations (Std) for
the profile-determining variables. l The table refers to the
total (all companies) and the profiles derived according to the
most favourable solution.

Variables TV EV (S/E)o RT
RS

6R
T Noo of Relative

com- frequency
Category panies

Profile A My 6.5 3.0 1.55 604 4.7 0.71 186 43.2

Std 4.6 403 1.01 3.3 1.2 1.39

Profile B My 5.0 -0.2 3.19 5.6 7.2 0.46 91 21.1

Std 5.8 6.7 1.56 3.5 1.1 1.31

Profile C Mv 12.2 13.2 2.36 13.3 4.7 -0.13 91 2101

Std 4.1 6.0 1048 4.1 103 1.51

Profile D My 22.0 1808 3.65 1005 6.4 -0.48 53 12.3

Std 507 808 2007 302 1.1 1.32

Profile E Mv 1405 22.0 11079 11.1 6.8 -0.46 10 2.3

Std 5.8 14.3 3.23 4.8 1.0 1.32

Total Mv 9.5 6.9 2.56 8.3 5.5 --0.31 431 100

Std 7.4 9.4 2.20 4.7 1.6 1.42

l
Tt, Et, RT and RS are expre~sed as percenta~es. 6R

T
refers to

the annual average change In RT , measured In number of percentage
points.
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As can be seen from Table 1, each profile has certain fundamen
tal and distinctive characteristics. However, the profiles a1so reveal
common features.

The main observations in this respect are that while profiles
A and B can be regarded as low-growth/low-return profiles (lower values
than for the total of Tl

, El and Rr ), profiles C, D and E can be regard

ed as high-growthjhigh-return profiles.
To judge the qua1ity of this solution we carried out other

analyses based on another selection of companies (i.e. not all the 431),
and on other variable definitions based on alternative views of how
the company·s total capital is to be defined. According to these solu

tions, too, the above structure persisted with low-growth/low-return
and high-growth/high-return profiles. This provided a strong reason
for extending the description of company categories according to
Table l to include other variables as we11 as those that determine the
profiles. However, in one respect the method proved less relevant. The

degree of homogeneity in the identified profiles is lowQ In other words,
the dispersion within the respective profiles is relatively great (cf.
the standard deviations in Table 1). The latent profile analysis pre
supposes in its application methodology that the companies are derived
from different sub-populations. The 10w degree of homogeneity gives
cause, in part, to question this assumption. In our extended descrip
tion we have allowed for this in two ways. First, emphasis is p1aced
on a comparative ana1ysis between company categories rather than on an

intensive study of the respective categories themselves. Secondly, this
analysis has been supplemented by analyses of the correlation between
the variables, cutting across all the companies studied.

We also examined the make-up of the various profiles in terms
of traditional company characteristics such as industrial affiliation,
size of capital , category of owner, etc. In this connection we also
describe how the companies classified according to these characteris
tics differ from one another with respect to the variables that deter
mine the profiles. The more detailed analyses of relationships and
the extended description of the company categories include both those

variables in the basic model that did not generate the profiles and
those which correspond to the focus of interest indicated in section l .3.
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304 Analyses of quoted companies, family-owned companies and others

This phase was concerned with independent companies and parent companies:
50 quoted companies, 105 family-owned companies and 85 others. Here,
too, the analyses covered the period 1966-1972.

The analyses started from two overarching questions:

What TI
, and what change in debt-to-equity ratio, can be identi

fied for companies with different RT?

How has debt structure evolved in companies where changes in
the debt-to-equity ratio follow different courses?

Starting from these questions, a number of underlying problems
have been identified and analyzed. Three concepts lay at the center of
the analysis. The first two of these were thellzero growth"rate of
return, RTO ' and the balanced rate of growth in total capital, TS.
By RTO we mean the RT which leads to an R~ sufficient for dividend
payments planned, U/E. RTO is thus the rate-af-return level at which
zero growth in equity is obtain~9. By Tia we mean the rate of growth in
total capital that can be achieved without any change in the debt-to
equity ratio. Thus, by definition, if we have a balanced rate of
growth in total capital, EJ will be equal to S'.

The concepts can be particularized for different "l evel s":

a) the individual company, one year

b) the individual company, several years

c) several companies, one year

d) several companies, several years.

In the present ease, use of the eoneepts has been geared to
the fourth level (ef. the multi-period version of our model).

Under eertain circumstances (among other things as regards the
differences in U/E, RS and s at different times or in different companies)

the relation between TSand Rro can be written

TB = (l - s) (RT - RTO) (1 + (S / E) o) ·

l New share issues are disregarded here.
2. .

For the meanlng of the symbols, see Flgure l.
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This function, T8= f(RT), which we call the balance line, thus
describes the rate of growth in total capital which, at different RT,
is compatible with an unchanged debt-to-equity ratio.

The third concept is the growth gap. By this we mean the differ
ence between T' and Ta. A positive growth gap means that there is a
change in the debt-to-equity ratio. If the growth gap varies with the
level of RT, the debt-to-equity ratio will change in different ways.

We can obtain a description of the growth gap for a category of
companies by comparing the balance line with the regression line
TI = f(RT), which can be fitted to the observed values. Figure 2
illustrates the theoretical content of the three concepts. The illustra
tion refers to the case in which the debt-to-equity ratio for a particular
category of companies has increased during the period concerned. Accord
ing to the figure the change in the debt-to-equity ratio is also
greater for companies with a lower RT. Thus, with the help of these
concepts,we studied the growth and rates of return of the companies
together with the accompanying changes in debt-to-equity ratio and debt
structure.

T' T~

15

T'=f(R)
B T

,/ o

10

/
",

5

5 10 15

Figure 2. The growth gap (dotted line), i.e. the difference between Tt
and TBat certain values of RTo This illustration is based on
five companies with the same R

T
(=5 percentage) and the same

initial S/E. The broken line in~icates the regression line T f =
f(RT )·
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4 THE EMPIRICAL ANALYSIS: MAJOR RESULTS

4.1 General

In the following summary of same of the more important results of the
investigation, we have subsumed the results under different headings,
where each heading indicates the particular interplay between financial
variables. Unless otherwise stated, the results commented upon apply to

the period 1966-1972 as a whole: in other words these results are based on
variables according to the multi-period version of the model. Again,
unless otherwise indicated, the median values or arithmetic means refer
to all the 431 companies studied during the period in question.

Generally speaking,developments during the period studied are
characterized by a falling rate of return on total capital. Because of
a lower growth in equity compared to the growth in total capital , the

debt-to-equity ratio has increased. The rate of return on equity has
also dropped during the period. An increase in dept-to-equity ratio has
not been able to compensate for the effect of a fall in the rate of
return on total capital combined with a slight rise in interest rate.

As regards the variables in the basic model, the dispersion
between companies has been the same size each year in the period studied.
The ranking order between companies with respect to the yearly values of
the variables changed quite considerably during the period. A comparison
between measurements at an aggregated level and at company level shows
higher values for capital growth in the case of the former. On the
other hand, much lower values were revealed for debt-to-equity ratio.

4.2 Total capital: rate of growth and rate of return

The median va1ues for rate of growth in total capital, T', and rate of
return, RT ,amounted to 8.6 percentage and 7.9 percentage respectively.

The strong positive correlation between T' and RT has provided a point
of departure for most of our subsequent analyses. As we have seen above,
the strong relation between these variables has generated profiles that

could be described as either high-growthjhigh-return or low-growthj
low-return. Most of the companies studied belong to the second category.

The positive correlation between T' and RT also holds for each
of the groups of categories - the stock-exchange listed, the family
owned companies a'nd the others. It has also emerged that both the size
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and the dispersion of TI and RT have correlated negatively with company
size. In the same way the quoted companies show lower values than the
family-owned companies for the size and dispersion of these variables
- a fact which is probably connected with the difference in size.

4.3 Equity: rate of growth and rate of return

The rate of growth in equity, E', has generally been lower than TI
• The

median value for El amounted to 5.7 percentage. As regards the size
and dispersion of El, our observations are similar to those for TI and
RT, that is to say the quoted/larger companies are characteri~ed by lower
levels than the family owned/small companies.

The size of El has almost exclusively been a function of the rate
~.

of return on equity after tax, RE ,and, thus, of. the rate of return on
equity before tax RE. The median values for R~ and RE were 6.7 percen
tage and 1202 percentage respectively. However, it was observed that in
the case of the quoted companies the level of the adjusted tax rate was
quite considerably lowero The median value amounted to 40 percentage
which can be compared with the median value of 48 percentage for the
private companies. The differences probably depend on the relative
importance of non-taxable dividend earnings and allowable deductions for div
idends on new issues and for the utilization of investment funds.

Dividend activities have remained stable. Differences between
companies and from one year to another have been smal'o Not unexpectedly,
however, dividends as a percentage of equity were higher for the quoted
companies than for the others. For the quoted companies and the
family-owned companies the arithmetic mean for U/E was 305 percentages and
102 percentage respectively (the average refers to companies which have
paid dividends). It was mainly the quoted companies which floated new
issues. Companies which floated new issues also appeared to have higher
TI

, Rr and El than other companies.
Differences between the companies with respect to RE can be

attributed in the first place to corresponding differences in RTo Average
interest rate and debt-to-equity ratio have not correlated to such a high
degree with RE- Given the general level of RT during the period studied,
the companies l opportunities for utilizing interest-free credits have
been of decisive importance to the size of RE. This means that if all
debts had carried interest at the market rate, RE would have been consider-
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ab1y lower, with subsequent implications for growth in equity.

4.4 Debt-to-equity ratio, interest rate and debt structure

The median and the arithmetic mean for the debt-to-equity ratio S/E ,
were 2.1 and 2.9 respectively. As regards the profiles, we could ob
serve no clear patterns between Tt and RT on one hand and S/E on
the other. l 80th low and high S/E have been combined with
high Tl/high RT or low T'/low RT. This was also the case in each of
the categories - quoted companies, family-owned companies and other
companies. As in the case of TI

, RT and El however, S/E was lower
for the quoted/larger companies than for the fami ly-owned/smal ler ones.

The median value for the average interest rate, RS ' amounted to
5.4 percentage. A strong positive correlation was noted between S/E
and RS. However, it was also observed that companies with a higher
S/E general ly had a lower proportion of interest-bearing debts among
their total debts. For the profiles with a low S/E, this proportion
amounted to about 40 percentage. In the case of the high-S/E-profiles,
the corresponding proportion was around 20 percentage. In particular
the proportion of tax credits contributed to these differences. Thus
the debt structure was the primary variable in explaining the correla
tian between S/E and RS.

Among other observations regarding the composition of financing
sources, it was noted that the proportion of equity to total capital
correlated negatively both with the proportion of short-term debts
(trade credits) to total capital, and with the proportion of non
automatic debts to total capital. On an average, in companies with a
higher proportion of trade credits to total capital, the size of

the remaining operating costs (costs other than depreciations, wages
and labour-dependent costs) was greater in relation to total capital.

4.5 Financial balance - changes in the debt-to-equity ratio

In a majority of the companies there was an imbalance in growth in the
sense that a higher Tl than El resulted in increases in the debt-to

equity ratio. The median value of the average annual relative change
in this ratio was 3.6 percentage.

l We are referring here to the average S/E figures for the period.
As regards the initial S/E, see sectiön 4.5.
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However, it emerged that the degree of financial imbalance was

related to the level of T1 and Rr. For example the high-growth/high
return profiles showed smaller increases in S/E than the low-growth/low
return profiles. In the same way, in our analyses of the three company
categories, we noted that the growth gap in all categories was greater
for companies with a low RT. In other words~ increases in S/E were
relatively greater for these companies than for companies with a high RT.

Generally, a large increase in the propprtion of financial assets
to total capital was accompanied byarising debt-to-equity ratio. The
arithmetic means for the former proportion increased from 38 percentage
at the beginning of the period studied to 44 percentage at the end.
This increase could be attributed to group items as shares and
receivables. Development trends that were similar in principle to
these appeared in all the profiles. In fact, the profiles only revealed

sligh~ differences in the structure an~ development of assets. It
did not seem likely that,generally speaking, the rise in debt-to-equity
ratio was compensated by an increase in the degree of liquidity of
assets.

In the case of the quoted companies - but not the other categories
of company - we found some support for the hypothesis that the level of
the initial debt-to-equity ratio had a limiting effect on T'. In other
words, companies with a higher S/E at the start did not growas much as
companies with a lower initial S/E. This observation applied not only
to the rate of growth in total capital for the quoted companies, but
also to their rate of growth in non-autömatic debts.

4.6 The financing of growth from debts

Turning to the financing of growth by means of non-automatic debts, we
found a clearly positive corre1ation between rate of growth in physica1
assets and rate of growth in non-automatic debts. On the other hand we
could not observe any clear pattern between RT and the rate of growth in
non-automatic debts. Otherwise we generally found that the fall in the
proportion of equity to total capit~l during our period was matched by

an equivalent increase in the proportion of non-automatic debts to total
capital. While the arithmetic mean of equity to total capital dropped
from 36 percentage to 31 percentage, the proportion of non-automatic
debts rose from 17 to 23.
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The arithmetic mean for proportion of trade credits to total
capital dropped during the period from 20 percentage to 17 percentage.
We can see from the profiles that companies with a higher T' and a
higher Rr financed a smaller proportion of their growth from commercial
credits than did companies with a lower T' and a lower RT. Similar
patterns emerge for the family-owned and other companies.

Fin~ncing by means of automatic non-interest-bearing debts
(tax credits, short-term labour-dependent debts and so on) was the
financing source that was most dependent on profitability. The arith

metic mean for the proportion of tax credits to total capital dropped
during the period from 12 percentage to 11 percentage. Strong positive
correlations between RT and the rate of growth in tax credits were
noted. Companies with high RT and high TI have been ab1e to maintain
or increase the proportion of total capital consisting of tax credits,
in contrast to companies with low RT and low TI

• It could also be noted
that, in spite of a comparatively higher debt-to-equity ratio,the
family-owned companies were able to finance a greater proportion of
growth by means of tax credits. This was because the company categories

differed in their dividend behaviour; they a1so differed with regard
to the non-taxable revenues and the allowable deductions that we men
tioned above. Furthermore we were unab1e to confirm that companies
increased their stocks of goods in order to be able to report greater
write-down on stocks. In any year during one studied period only a
minority of the companies were able to utilize the maximum fiscal op
portunities for write-down and depreciation.

The proportion of short-term labour-dependent debts to total
capital remained reasonably stable. During the period studied the
arithmetic mean for this proportion increased from 4 percentage to 5 per
centage. Similar values applied to the profiles with one exception.
This meant that these debts, too, were tied to growth and profitability.
There was also a strong positive correlation in each of our three company
categories between rate of growth in labour-dependent debts on one

hand and TI and RT on the other. However, the dependence on growth and

profitability is not of the same kind as we saw in the case of the tnX
credits. For the latter case, the proportion of TI which it was possible
to finance by means of tax credits correlated positively with the level
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of T' and RT. In the case of the short-term labour-dependent debts,
the situation was rather that the proportion of T' which could be
financed by labour-dependant debts was independant of Tt and Rr.

Dur observations about the financing of growth give the impres
sion that the credit arrangements in companies are often rather llhap
hazard". There does not generally seem to be any conscious financing
policy underlying the way companies1debt structure developse Changes

in non-automatic debts seem to be mainly a function of the rate of
increase in physical assets. The trend in trade credits can be linked
chiefly to the east structure of operations. Tax credits and labour
dependent debts follow the course of the company's growth and profita
bility. And so on and so on. Given the degree of self-financing,
financing policy - that iS 9 the "choicell between alternative external
sources of financing - seems to be a consequence of the company's policy
in other respects and/or of the lIinstitutional1y-conditioned ll opportu
nities for obtaining different forms of credite

4.7 Other observations relating to the companies' growth and rate
of return

The investigation results in this study suggest that the combination of
a high Tt and a high RT was favourable from several points of viewo An
important observation in this connection is that compani~s with this
combination had a higher rate of increase in the number of people they
employed and, consequently, in wage costs (cf. the short-term labour
dependent debts). It also turned out that companies with higher rates
of return also maintained a higher level of productivity. We have
also seen that companies with high TI/high RT had less relative need

to make use of loan markets (ef. the unchanged or at least less marked
increase in debt-to-equity ratio in these eases). This in turn probably

meant that these companies were better able than others to control
possible increases in the financial risk. Dur material also shows that
the variation coefficient for annual RT values tended to fall with the

level of the average RTo This does not contradiet the hypothesis that
business risk, and thus overall risk as well, is at a lower level in
the high-growth/high-return companies than in the low-growth/low-return
companies.
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The hypothesis that companies adapt their profitability require

ments (although this has been approximated to the aetual outcome of RT)
to the level of the interest rate and/or the extent to whieh interest
free/interest-bearing credits can be utilized, has not been supported
by our material. Instead, for example, we have found a negative
correlation between Rr and RS' which was probably mainly caused by tax

eredits (ef. correlation between qT and growth in tax credits). In our
analysis of parent companies and independent companies we did not find
any correlation between RT and the initial capital structure either.
Nor did this analysis support the hypothesis that - regardless of the
outeome of annual RT and El - companies maintain a steady TI over time
or, to put in another way, that in order to maintain a certain constancy
in the annual TI

, self-financing must serve as a buffer when the degree
of equity financing varies. In fact~we found that the dispersions over
time of the annual values of RT, E' and TI were similaro This suggests
that the variations in RT and El have also affected TIo

Differences in Rr were ehiefly linked to differences in the
companies l profit marginso The rate of turnover in assets did not

correlate to as high a degree with RTo



637

LITTERATUR OCH KÄLLOR

Affärsvärlden, 1976:4.
AHLMARK, D., 1974, Produkt - Investering - Finansiering - ett bidrag

till en teori för företaget som ett produktcentr~rat finansiellt
system. EFl, Stockholm.

Aktiebolagslagen, 1944 års.
ALBACH, H., GEISEN, B. & SCHOLTEN, T., 1975, The Rate of Return on Equity

of German Corporations 1960-1973. Paper presented to a meeting of the
Project "Rate of return" in London on March 19th, 1975.

ALLEN, R. G.D., l 966, Mat hema t i cal Analys i s for Econom i sts. New Yor k.

ALTMAN, E.I., 1968, Financial Ratios, Discriminant Analysis and the
prediction of Corporate Bankruptcy. The Journal of Finance,
vol. XXIII, no. 4, September.

Arbetsgivaren, 1972:27.
Arbetsmarknadsstyrelsen, uppgifter om lokaliseringsbidrag.
ARCHIBALD, G.C. (ed.), 1971, The Theory of the Firm. Se1ected readings.

Bungay, Suffolk.

ASZTELY, S., 1963, Finansiell planering. Stockholm.
BACK, R., DALBORG, H. &OTTERBECK, L., 1970, Lokalisering och ekonomisk

strukturomvandling. EFI. Stockholm.
BATES, J., 1965, Alternative Measures of the Size of Firms. Ingår i

HART, P.E., Studies in Profit, Business Saving and Investment in the
United Kingdom 1920-1962, vol. l. London.

BAUMOL, W.J., 1959, Business, Behavior, Va1ue and Growth. New York.
BAUMOL, W.J., HErM, P., MALKIEL, B.GQ &QUANOT, R.E., 1970, Earnings

Retention, I~ew Capital and the Growth of the Firm. The Review of
Economics and Statistics, vol. LII, no. 4, November.

BEAVER, W.H., 1966, Financial Ratios as Predictions of Fai1ure.
Empirical Research in Accounting: Se1ected Studies 1966. Supplement
to Journal of Accounting Research.

BEAVER, W.H., 1968, Market Prices, Financial Ratios and the Prediction
of Failure. Journal of Accounting Research, vol. 6, no. 2.

BERGENHEIM, H. &MELANDER, C., 1971, Betalningsvillkor inom vissa
branscher. Stockholm. (Seminarieuppsats HHS.)

BERGSTRöM, V., 1971, Industriell utveckling, industrins kapitalbildning
och finanspolitiken. (Ingår i LUNDBERG, E. et al., Svensk finans
politik i teori och praktik. Stockholm.)



638

BIRD, R.G. &McHUGH, AoJo, 1977, Financial Ratios - An Empirical Studyo
Journal of Business Finance &Accounting, vol. 4, no. l.

BRIGHAM, E.F. &GORDON, M.J., 1968, Leverage, Dividend Policy and the
Cost of Capital. The Journal of Finance, vol. XXIII, no. l, March.

BROWALDH, T., 1973, AP-fonden och kapitalmarknadeno Affärsvärlden/
Finanstidningen nr 4.

BROMS, J., 1974, Räntabilitet, skatter och förräntningsanspråko Sveriges
Industriförbundo Stockholm. (Stenci1.J

BROMS, J. &RUNDFELT, R., 1974, Inflationsredovisning - ett förslag
till prisjusterad årsredovisning. Stockholm.

BYSTRöM, B-O., JOHANNISSON, Bo &LINDSTRöM, C., 1971, Alternativa
mått på företagsstorleko Studier i företagsekonomi o Umeå univer
sitet.

CEDERBLADH, CoOo, 1971, Realkapital och avskrivning. Urval nr 4.

Commerce Clearing House, Inc, 1974, U S Master Tax Guide.

CVERT, R.M. &HEDRICK, C.L., 1972, Theory of the Firm: Past, Present,
and Future; An Interpretationo Economic Literature, vol. X, no. l,
March.

eVERT, R.M.&March,J.G. , 1963, A Behaviora1 Theory of the Firm.
Englewood Cliffs, N.Jo

to

DAHMEN, E., 1960, Industrins finansiering under 1950-talet.(Ingår i
Industrjens .Utredningsinstitut, Industriproblem 1960. Stockholm.)

DAHM~N, E., 1977~ Ba1ans- och utvecklingsproblem i svensk ekonomi.
Skandinaviska Enskilda Bankens Kvartalsskrift 1:2

DAVIS, JoAo, 1971, Elementary Survey Analysis, Eng1ewood Cliffs, NoJo
DOCHERTY, P. &STJERNBERG, T., 1975, Decision Making in Contingencies.

Perception and Action. EFI, Stockholm.
DONALDSON, G., 1961, Corporate Debt Capacity .. Boston.
DONALDSON, G., 1969, Strategy for Financial Mobility. Bostono
DUESENBERRY,JoS., 1958, Business Cycle and Economic Growth. New York.
EATWELL, J.L., 1971, Growth, Profitability and Size: The Empirical

Evidence. (Ingår i MARRIS, Ro & WOOD, A. ,(edso), The Corporate
Economy, Gro~th, Competition and Innovative Potential. Edinburgh.)

EDGREN, Go, FAXEN, K- O.. & ODHNER, C- E., 1970, Lönebi l dni ng och
samhällsekonomi. Stockholmo

EDWARDS, Eo &BELL, P., 1961, The Theory and Measurement of Business
Income. Berkeley and Los Angeles.

EDWARDSSON, Ko &HILDING, S., 1971, Löneberoende automatiska skulder.
Stockholmo (Seminarieuppsats HHS:)

ELIASSON, G., 1967, Industrifinansieringen 1950-1970 - kartläggning
och prognos. Industriens Utredningsinstitut. Stockholm.

ELIASSON, G., 1970, Räntabilitet och finansiering i sex svenska varv
under en 20-årsperiod. IUl. Stockholm.

ELIASSON, G., 1971, Diagnos på 70-talet. Stockholmo



639

ELlASSON, G., 1971, Forskning, investeringar och utveckling.
Affärsvär1den/Finanstidningen nr 47.

ELlASSON, G., 1972, Lönsamheten i svensk industri. Affärsvärlden/
Finanstidningen nr 36.

ENDRE, M., 1970, Brandförsäkringsbeloppet som avskrivningsunderlag.
Företagsekonomi/Bokföraren/Revisorn nr 11.

ERIKSSON, G., 1975, Företagens tillväxt och finansiering. Modeller
över företagens beteende prövade på data från svenska verkstads
företag. lUl. Uppsala.

EVERITT, B., 1974, Cluster Analysis. London.
FORSGARDH, L .... E. & HERTZEN, K., 1975, Information, Förväntningar och

Aktiekurser. En studie av den svenska aktiemarknadeno EFl, Stock
holm.

FRIENO, l., 1973, Mythodo1ogy in Finance. The Journal of Finance,
vol. XXVIII, no. 2, May.

FROSTMAN, L., 1966, Bokslutspolitik. EFI. Stockholm.
Föreningen Auktoriserade Revisorer, 1974, Rekommendation nr 4, Redovis·

ning av pensionsskuld och pensionskostnad (Ingår i föreningens leda
motsförteckning). Stockholm.

Försäkringsbranschens Service AB, indexmeddelande.
Försäkringsaktiebolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt (internt material).
GANDEMO, Bo, 1967, Företagets finansieringspolitik. Teori och praktik.

Göteborg.
GANDEMO, Bo, 1976, Företags finansiering. Empiriska analyser mot

bakgrund av teoretiska modeller och förändringar i omgivningen.
Stockholm.

GORDON, M.J., 1960, Security and a Financial Theory of lnvestment.
The Quarter1y Journal of Economics, vol. LXXIV, no. 3, August

GORDON, M.J., 1962, The Investment, Financing and Va1uation of the
Corporation. Homewood, 111.

GUPTA, M.C., 1969, The Effect of Size, Growth and Industry on the
Financial Structure of Manufacturing Companieso The Journal of
Finance, vol. XXIV, no. 3, June.

GUPTA, M.C. &HUEFNER, R.J., 1972, A Cluster Analysis Study of
Financial Ratios and Industry Characteristics. Journal of Accounting
Resear ch.. vol o l O, no. 1. --

GUTENBRANT, Ao, Analys av redovisningsmässiga mått på räntabilitet
och kapitalstruktur. EFI~ Stockholm. Pågående undersökning. (Stencil.)

Götabanken (internt material).

HANNER, PoV.A., 1954, Dr Liljeblads avskrivningsmetod. Affärsekonomi,
nr 2 och 6.

HANNER, PoV.Ao, 1962, Anteckningar från samtal med matematikern
o. Hanner om räntabilitetsmätningsproblemet. (Opublicerade.)

HANNER, PoV.A., 1964, Arsredovisningen i praktiken II. Stockholm.



640

HANNER, P.V.A., 1976, Kompendium i finansiering med tillägg av kom
pendiesidor i bokföringsorganisation samt revision och intern
kontroll. Handelshögskolans Studentkårs Kompendienämnd. Stockholm.

HELLSTRöM, B. &WAHLIN, T., 1974, Ny studie ger nyckeltal för industrin.
Ekonomisk Revy nr 10.

HENORIKSEN, E.S., 1970, Accounting Theory. Homewood, 111.

HORRIGAN, J.O., 1966, The Determination of Long-Term Credit Standing
with Financial Ratios. Empirical Research in Accounting: Selected
Studies, 1966. Supplement to vol. 4~ Journal of Accountlng Research.

Industriens Utredningsinstitut, 1976, IUI:s långtidsbedömning 1976, Utveck
lingsvägar för svensk ekonomi fram till 1980. Stockholm.

JENSEN, O. &JOHANSSON, S-E., 1969, Företagets finansieringsproblem.
Falköping.

JENSEN, R.E., 1971, A Cluster Analysis Study of Financial Performance
of Se1ected Business Firms. The Accounting Review, vol XLVI, no.l,
January.

JOHANSSON, S-E., 1959, Företagets val mellan penninglån och reallån
med hänsyn till skattefaktorn. Uppsala.

JOHANSSON, S-E., 1961, Skatt - investering - värdering. Stockholm.
JOHANSSON, S-E., 1972, Hur beräkna resultat per aktie. Ekonomisk Revy

nr 5.
JOHANSSON, S-E., 1975a, Företagets räntabilitet, tillväxt och finansi

ering. IFL~ Stockholm.
JOHANSSON, S-E., 1975b,Inf1ation - redovisning. Balans nr 4.
JOHANSSON, S-E., 1976, Skattekrediter, soliditetsmått och kreditrisk.

Affärsvärlden nr 25/26.
JOHANSSON, S-E. &EDENHAMMAR, H., 1968, Investeringsfonders lönsamhet.

Stockholm.
JOHANSSON, S-E. &ERIKSSON, L., 1973, Praktikfallet Sapa. IFL_ Stock

ho lm. (Stenc i 1. )

JOHANSSON, S-E., LINDBECK, A. &LUNDBERG, E., 1971, Synpunkter på
IIS vens k Ekonomi 1971-1975" (LU 70), Ekonomisk Revy nr 4.

JOHANSSON, S-E. &SAMUELSSON, L., 1973, Industriell kalkylering och
redovisning. Stockholm.

JOHANSSON, S-E. &SILLEN, B., 1968, Småindustri och familjeföretagare.
Rapport över en undersökning om familjeföretagen inom mindre och
medelstor industri. Stockholm.

JOHANSSON, S-E. &SILLEN, B., 1973, Vad hände med familjeföretagen?
Sammanfattning aven undersökning. Stockholm.

JOHANSSON, S-E., TIDSTRöM, G. &ULLBERG, A., 1972, Långsiktig finan
siell planering. Modell för praktikfallet Sapa. IFL_ Stockholm.
(Stencil.)

JöNSSON LUNDMARK, B., 1976, Pensionsavsättningar från resultatmätnings
och finansieringssynpunkt. Göteborg.

KEDNER, G., 1972, Konkurs och ackord. En studie av insolventa företag.
Rapport 1. Lund.



641

KEDNER, G., 1974, Konkursföretagets förvaltning och ekonomi. En stu
die av insolventa företag. Rapport 2. Lund.

KEDNER, G., 1975, Företagskonkurser, Problem - Analys - Utvärdering 
Atgärder. Lund.

KEENAN, M., 1970, Models of Equity Valuation: The Great Serm Bubble.
The Journal of Finance g vol. XXV, no. 2, May.

KJELLMAN, H. &NORDLING, D., 1972, Industrins finansiering 1955-1975.
Kartläggning och prognos. Ekonomiska Utredningsrapporter nr 3.
Sve\iges Industriförbund. Stockholm.

Kommunalskattelagen.
Konjunkturläget 1972 och 1973.
KROUSE, C.G. &LEE, W.Y., 1973, Optimal Equity Financing of the Cor

poration. Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. VIII,
no. 4, September.

Landsorganisationen, 1974, Beräknad årsarbetstid samt timförtjänster
och årslöner för vuxna manliga industriarbetare åren 1947-1974~

( Internt material.)
LEV, B., 1969, Industry Averages as Targets for Financial Ratios.

Journal of Accounting Research, vol. 7, no. 2.
LILJEBLAD, R., 1952, Kostnadsberäkning och kostnadsredovisning inom

mekanisk verkstadsindustri med särskild hänsyn till penningvärde
variationer. Stockholm.

LINDGREN, O. &LUNDBERG, E., 1975, Hur skall sparandehilden bemästras?
Skandinaviska Enskilda Bankens Kvartalsskrift, nr 3.

LINDSAY, R. &SAMETZ, A.W., 1963, Financial Management: An Analytica1
Approach. Homewood, 111.

LINTNER, J. 1962, Dividends, Earnings, Leverage, Stock Prices and the
Supply of Capital to Corporationso Review of Economics and
Statistics, vol. XLIV, no. 3, August.

LINTNER, Jo, 1963, The Cost of Capital and Optimal Financing of Cor
porate Growth. The Journal of Finance, vol. XVIII, no. 2, May.

LINTNER, J., 1964, Optimal Dividends and Corporate Growth under Un
certainty. The Quarterly Journal of Economics, vol. LXXVIII, no. l,
February.

LUNDBERG, E., 1961, Produktivitet och räntabilitet. Stockholm.

LÖFGREN, S., 1971, Företagsekonomiska överväganden vid val av finan
sieringsmetod för pensionering enligt ITP-planen. Familjeföreta
gens Förenings verksamhetsberättelse 1970. Stockholm.

LöWENTHAL, B-G., 1966, Industrins finansiering 1955-1962. lUl. Uppsala.

MARRIS, R.L., 1964, The Economic Theory of Managerial Capitalism. London.
MARRIS, R.L., 1971, An Introduction to Theories of Corporate Growth.

(Ingår.i .Marris, R. &WOOD, A. (Eds), The Corporate Economy, Growth,
Competltlon and Innovative Potential. Edinburgh.)



642

MARRIS, R. &WOOD, A. (Eds), 1971, The Corporate Economy, Growth~ Com
petition and Innovative Potential. Edinburgh.

MEIDNER, R., HEDBORG, A. &FOND, G., 1975, Löntagarfonder. Stockholm.
MODIGLIANI, F. &MILLER, M., 1958, The Cost of Capital ~ Corporation

Finance and the Theory of Investment. The American Economic Review,
vol. 48, no. 3, June.

MARDBERG, B., 1966, Arbetspsykologisk klassificering. PA-rådets med
delande nr 42. Stockholm.

MARDBERG, Bo, LPA, 1971, Ett preliminärt program för lösning av latent
profilanalys enligt Greens metod. Med illustration på bilar. (Stencil.)

MARDBERG, Bo, LPA 2, 1974, Program description. Forskning fra Psyko
logisk Institutt i Bergen. Argång 5, nr 2.

MARDBERG, B. &GUNNERBLAD, G., 1971, Applikation aven klassificerings-
modell på kliniska data. PA-rådet. Stockholm.

Naturvårdsverket, uppgifter om miljövårdsinvesteringsbidrag.
NUNALLY, J.C., 1967~ Psychometric Theory. New York.
NÄSLUND, B., 1975, Economic Analysis of the Growing Firm. Working

paper 6029. EFI~ Stockholm.
O'CONNOR, M.L. &HAMRE, J.L., 1972, Alternative Methods of Accounting

for Long-Term Nonsubsidiary Intercorporate Investments in Common
Stock. The Accounting Review, vol. XLVII, no. 2, April.

OECD, 1976, Economic Outlook 19. July.
OHLIN, G., 1968, Självfinansieringens frågetecken. Industriförbundets

Tidskrift nr 1.
OLSSON, H., 1974, Finansiella utvecklingstendenser inom svensk industri.

Skandinaviska Enskilda Bankens Kvartalsskrift nr 4$
PETERSSOHN, Eo, 1975, Utrikeshandelns kredit- och betalningsströmmar.

Industrikonjunkturen, Våren 1975, Ekonomiska Utredningsrapporter
nr 14. Sveriges Industriförbundv

PETERSSOHN, Eo, 1976, Kreditgivning mellan företag o En mikroekono
metrisk studie av företagens finansiella beteende. EFl. Stockholm.

PETERSSOHN, E., 1977, Kreditgivning mellan företag. Ekonomisk Revy
nr 6.

POGUE, T.F. &SOLDOFSKY, r.m., 1969, What's in a Bond Rating. Journal
of Financial and Quantitative Analysis, vol. IV, no. 2, June.

PRAIS, S.J., 1959, Dividend Policy and Income Appropriation. (Ingår
TEW, B. &HENOERSON, R.F. (Eds), Studies in Company Finance.
Cambri dge. )

REMMERS, L., STONEHILL, A., WRIGHT, Ro &BEEKHUISEN, T., 1974, Industry
and Size as Debt Ratio Determinants in Manufacturing Internationally.
Financial Management, Summer.

RENCK, O., 1967, Något om exakta och approximativa årskostnadsberäk-
ningar. Affärsekonomi nr 20

Riksskattenämnden, 1971, Meddelande nr 5.
ROSENGREN, K.E., 1971, Sociologisk metodik. Stockholm.
RYDEN, B., 1971, Fusioner i svensk industri. Stockholm.



643

SAMETZ, A.W., 1964, Trends in the Volume and Compositian of Equity
Finance. The Journal of Finance, vol. XIX, no. 3, September.

SCHWARZ, E. &ARONSON, J.R., 1967, Some Surrogate Evidence in Support
of the Concept of Optimal Capital Structure. The Journal of Finance,
vol. XXII, no. l, March.

SCOTT, Jr. D.F., 1972, Evidence on the Importance of Financial Structure.
Financial Management, vol. l, no. 2.

SFS 1965:101, Kungl Maj:ts kungörelse om statligt lokaliseringsstöd.
SFS 1967:531 9 Lag om tryggande av pensionsutfästelse av den 9 juni,

1967.
SFS 1969:356, Kung Maj:ts kungörelse om statsbidrag till vatten- och

luftvårdande åtgärder inom industrin.
SFS 1969:363, Lag om ändring i kommunalskattelagen.
SFS 1971:914, Kung Maj:ts kungörelse om förhöjt statsbidrag till

avloppsreningsverk och vatten- och luftvårdande åtgärder inom in
dustrin.

SFS 1971:1249, Kung Maj:ts kungörelse om statsbidrag i vissa fall till
lagerökning.

SFS 1973:1098, Lag om ändring i kommunalskattelagen.

SIEGEL , S., 1956, Nonparametric Statistics for the Behavioural Sciences.
New York.

SIND 1974:2, LINDSTRöM, C., 1974, Mindre och medelstor industri i för
vandling - en inventering av forskningen och debatten. Stockholm.

SIND 1976:1, Industrin i Sverige. Utvecklingen till 1980. Bedömning
utförd i samband med 1975 års långtidsutredning. Stockholm.

SIND 1976:5, Kreditförsörjning i mindre och medelstora företag.
Stockholm.

SINGH, A. &WHITTINGTON, G., 1968, Growth, Profitability and Valuation.
Cambridge.

SOU 1964:28, Beräkning av pensionsreserv i pensionsstiftelse. Stockholm.
SOU 1970:71, Svensk ekonomi 1971-1975 med utblick mot 1990. 1970 års

långtidsutredning. Huvudrapport. Stockholm.
SOU 1971 :5, Svensk industri under 1970-talet med utblick mot 1980-talet.

1970 års långtidsutredning. Bilaga 2. Stockholm.
SOU 1971:7~ Finansiella tillväxtaspekter 1960-1975. 1970 års långtids

utredning. Bilaga 4. Stockholm.
SOU 1972:63, Näringslivets försörjning med riskkapital från allmänna

pensionsfonden. 1968 års kapitalmarknadsutredning. Stockholm.
SOU 1973:21, Svensk ekonomi fram till 1977. 1970 års långtidsutredning

avstämd och framskriven. Stockholm.
SOU 1974:12, Svensk industri. Industrins finansiella utvecklingsten

denser. Delrapport nr 2 från industristrukturutredningen.
SOU 1974:28, Räntelag. Delbetänkande av köplagsutredningen. Stockholm.
SOU 1975:89, Långtidsutredningen 1975. Huvudrapport. Stockholm.



644

Statistiska Centralbyrån, 1972, Företagen 1972. Stockholm.

Statistiska Centralbyrån, 1973, SM nr 19.

Statistiska Centralbyrån, 1975, Meddelande i samordningsfrågor~ nr 4.

STIGLER, G.J., 1963, Capital and Rates of Return in Manufacturing
Industries. Princeton, New Jersey.

Stockholms Handelskammare &Sveriges Industriförbund, 1969, Närings
livets Börskommitt§. Utlåtande med vissa rekommendationer för de
börsregistrerade företagens infornBtionsgivning. Stockholm.

Svenska Aktiebolag.

Svenska Arbetsgivareföreningen, 1971, Mindre företag i närbild.
Stockholm.

Svenska Dagbladet, 1974 04 29.

Sveriges Finansanalytikers Förening~ 1972~ Definition och beräkning av
resultat per aktie. Stockholm.

Sveriges Industriförbund, PM från Marknadsavdelningen, 1972 01 17.

Sveriges Industriförbund &Svenska Arbetsgivareföreningen, 1976, Före
tagsvinster, kapitalförsörjning, löntagarfonder. Rapport från en
arbetsgrupp inom näringslivet. Stockholm.

Sveriges Verkstadsförening, Lönsamheten inom verkstadsindustrin 1974.
Slutrapport. Stockholm 1975. (Stencil.)

SöDERSTEN, J., 1971, Företagsbeskattning och resursfördelning. (Ingår
i LUNDBERG, E. et al., Svensk finanspolitik i teori och praktik.
Stockholm.)'

SöDERSTEN, J., 1975, Företagsbeskattning och resursfördelning. Uppsala.

rOY, N., REMMERS, L., STONEHILL, A., WRIGHT, R. &BEEKHUISEN, T., 1974,
A Comparative International Study of Growth~ Profitability and Risk
as Determinants of Corporate Debt Ratios in the Manufacturing Sector.
Journal of Financial and Quantitative Analysis, November.

UUTMA, T., 1975, Bolagens bokslut för 1974 - en jämförelse med tidigare
är. Skandinaviska Enskilda Bankens Kvartalsskrift nr 3.

ter VEHN, A., 1959, Kompendium. Inledning till företagsekonomien. Göteborg.

ter VEHN, A., 1965~ Kompendium i balanslära. Göteborg. (Stencil.)

WALDENSTRöM, E., Industrin och lönsamheten. Sagt och skrivet 33. Sveriges
Industriförbund. Stockholm.

WALLANDER, J., 1962, Verkstadsindustrins maskinkapital. Uppsala.

WESTON, J.F., 1961, The Management of Corporate Cap-ital: A Review Article.
The Journal of Business, vol. XXXIV, no. 2~ April.

WESTON, J.F., New Themes in Finance. The Journal of Finance~ vol. XXIX,
no. 1, March 1974.

WILLIAMS, W.H. &GOODMAN, M.L., 1971, A Statistical Grouping of Corpora
tions by their Financial Characteristics. Journal of Financial and
Quantitative Analysis, vol. VI, no. 4, September.

WOHLIN, L., 1973a, Industritillväxt och kapitaltillförsel - en politisk
målkonflikt? Nationalekonomiska Föreningens Förhandlingar 1972.
Stockholm.



645

WOHLIN, L., 1973b, Industrins finansiering - affärsbankernas roll.
Svenska Bankföreningens skriftserie. Skrift nr 102. Stockholm.

AKERBLOM, M., 1975, Företag i inflation. Volym I och II. Uppsala.
AKERMAN, J., 1975, Kan svenska företag möta de internationella

kraven på kreditvärdighet? Ekonomisk Revy, Extranummer, november.





FÖRTECKNING ÖVER EFI:s
PUBLIKATIONER SEDAN 1970





1977 Cirkapris kr
exkl moms

BERGMAN, L., Energy and Economic Growth in Sweden -
An analysis of historical trends and present choices.
Stockholm 1977. Stencil. 45:-

BERTMAR, L. &MOLIN 9 G., Kapitaltillväxt, kapital-
struktur och räntabilitet - En analys av svenska
industriföretag. Stockholm 1977. 245:-

DOCHERTY, P., MAGNUSSON, Å., STYMNE, B., CALLBO, K. &
HERBER, S., Hur man lyckas med systemutveckling -
En analys av fem praktikfall. Stockholm 1977. 60:-

EKLUND, L. &SJöSTRAND, S-E., Inlärningsorganisation -
Fallet Kista, Stockholm. Stockholm 1977. 70:-

FJAESTAD, B. &HOLMLöV, P.G., Marknaden för bredbands
tjänster - Intresse för och planerad medverkan i
Televerkets provnät för bildtelefon, snabbfaksimil
och special-tv. Stockholm 1977. Stencil. 25:50

HAMMARKVIST, K-O., Köpprocessen för nya produkter på
byggmarknaden. Stockholm 1977. 45:-

HAMMARKVIST, K-O., Köparbeteende i byggbranschen. Två
studier av adoptionsprocessen för byggmaterial.
Stockholm 1977. Stencil.

HEDBERG, P., JOHANSSON~ L. &JUNDIN, S.) Barn och
marknadskommunikation - Undersökning av yngre barns
produktönskningar samt påverkansk~llor till dessa.
Stockholm 1977. Stencil. 25:50

HöGLUND, M., Sortimentsförändringar i detaljhandeln -
En studie av svensk sällanköpsvaruhandel.
Stockholm 1977. EFljMTC. 50:-

JULANDER, C-R., Effekter av j~mförande varuprovningar
av diskmaskiner i producentledet. Stockholm 1977. 25:-

JULANDER, C-R., LINDQVIST~ A. &FJAESTAD, B., Utveckling
av beteendevetenskapliga indikatorer på sparande 
En litteraturöversikt samt en intervjuundersökning
av 50 stockholmshushåll . Rapport nr l från projektet
"Sparande och sparbeteende". Stockholm 1977. 50:-

JULANDER, C-R. &LööF, P-O., Utvärdering av möbelfakta
i konsumentledet. Stockholm 1977. 25:50

JULANDER, C-R. &LÖöF, P-O. ~ Utvärdering av möbelfakta
i producent- och detaljistledet. Stockholm 1977. 25:50

JULANDER, C-R., LööF ~ P-O. & LINDQVIST, A., Besluts
underlag för utformning av varuinformation - Inter
vjuer med konsumenter och analys av reklamationer
i möbel branschen. Stockholm 1977. 25:50

MOSSBERG, T.~ Utveckling av nyckeltal. Stockholm 1977. 55:-
OLVE, N-G. ~ Multiobjective Budgetary Planning - Models

for interactive planning in decentralized organiza-
tions. Stockholm 1977. 60:-

STJERNBERG~ T., Organizational Change and Qua1ity of
Life - Individua1 and organizational perspectives
on democratization of work in an insurance company.
Stockholm 1977. 80:-

öSTMAN~ L., Styrning med redovisningsmått - En studie
av resultat- och räntabilitetsmåtts användning i
divisionaliserade företag. Stockholm 1977. 85:-



32:-

60:-

75:-

39:95

15:30

25:50

39:95

19: 55

25:50
17:85
15 :30
15:30

42:50

39:95

40:80

39:95

85:-(paket
51:- pris)
51 :-

1976 Cirkapris kr
BRODIN, B., Produktutvecklingsprocesser - En studie ur exkl moms

marknadsföringssynvinkel av produktutveckling
svenska företag. Stockholm 1976.
Del I - Analys
Del II - Praktikfallsbeskrivningar

BRODIN, Bo, JöNSSON, S., NYSTRöM, H. &SANDKULL, Bo,
Fyra uppsatser om produktutveckling. Stockholm 1976.
EFI/MTC. 17:-

DOCHERTY, P., Forskarroller i ett aktionsforskningsprojekt.
Stockholm 1976. EFI/PA-rådet. 35:70

FALK, T., Urban Sweden - Changes in the distribution
of population - the 1960s in focus. Stockholm 19760

HEDEBRO, G., Information och engagemang - Individuella
och miljömässiga förutsättningar för deltagande i
det lokala samhällslivet: exemplet skola. Stockholm
1976.

HEDEBRO, G. &NOWAK, K., Studiecirklar om U-landsfrågor 
Undersökning av studiecirklar med internationell in-
riktning i Göteborgs kommun våren 1975. Stockholm
1976. Stenci l .
Rapport nr 1: Beskrivning av deltagarna
Rapport nr 2: Deltagarna och cirkel arbetet
Rapport nr 3: Ett halvt år efter cirkelarbetet
Rapport nr 4: Sammanfattande analys och diskussion

HEDLUND, G., Det multinationella företaget, national
staten och fackföreningarna - En diskussion av ut
gångspunkter och metodero Stockholm 1976.

JULANDER, C-R., Eva1uation of Consumer Information.
Stockholm 19760 Stencil o

JULANDER, C-Ro, Utvärdering av möbelfakta. Stockholm
1976. Stencil.

LINOH, L.G., Dagligvaruleverantörernas samaktiviteter.
Stockholm 1976.

PETERSSOHN, E., Kreditgivning mellan företag - En mik
roekonometrisk studie av företagens finansiella
beteende. Stockholm 1976.

RYDEN, l., Transportkostnader och regional utveckling
- Modeller för analys av regionalpolitiskt stöd
av godstransporter. Stockholm 1976.

STOLT, B., Dialog mellan medborgare och myndigheter
- En utopi? Effekter av myndighetsinformation med
återföringssyfte. Stockholm 1976. Stencil.

STOLT, B., Om samhällskommunikation: Deskriptiva, sti
pulativa och normativa utgångspunkter för informa
tionsutbyte mellan medborgare och myndigheter samt
ett klassificeringsschema för individens politiska
resurser. Stockholm 1976. Stencil.

TELL, B., A Comparative Study of Same Multiple
Criteria Methods. Stockholm 1976.

AHREN, P., Economic Evaluation Methods in Community
Planning. Stockholm 1976. Statens råd för byggnads
forskni ng.

1975

ASPLUND, Go, Strategy Formulation - An intervention study
of a complex group decision process. Stockholm 19750 50:-

BERG, H., DOCHERTY, P., ERICSSON, M., MAGNUSSON, A.,
STJERNBERG, To &STYMNE, B., Försök med chefslösa
aruooer inom Skandia. Stockholm 1975. EFI/PA-rådet. 28:05



1975

BIRGEGARD, L-E., The Project Se1ection Process in
Deve10ping Countries - A study of the public in
vestment project se1ection process in Kenya,
Zambia and Tanzania. Stockholm 1975. 45:-

DOCHERTY, P. &STJERNBERG, T., Decision Making in
Contingencies - Perception and action. Stockholm
1975. 51:-

DOCHERTY, P., MAGNUSSON, Ä., STJERNBERG, T. &STYMNE,B.,
'Företagsavde1ningen - förändringar för ökat medin-
flytande. Stockholm 1975. EFI/PA-rådet. 38:25

FJAESTAD, B. &HOLMLöV, P.G., Swedish Newsmen's Views
on the Role of the Press - Paper presented at the
30th Annual Conference of the American Association
for Public Opinion Research, June, 1975. Stockholm
1975. Stencil. 17:85

FORSGARDH, L-E. & HERTZEN, K., Information, förvänt-
ningar och aktiekurser - En studie av den svenska
aktiemarknaden. Stockholm 1975. 56:10

GAVATIN, P., Budgetsimulering - Innebörd, effektivitet
och införande. Stockholm 1975. EFl/Sveriges
Mekanförbund. 51 :-

HULTCRANTZ, G., Price and Wage Systems in China 1949-
1973. Stockholm 1975. 17:85

HULTCRANTZ, G., LINDHOFF, H. & VALDELIN, Jo, Utkast till
handbok för samhällsvetenskaplig forskning om Folk-
republiken Kinao Stockholm 1975. 17:85

JACOBY, E., Agricultura1 Development in China. Stockholm
1975. 17:85

JOHANSSON, S-E., Företagets räntabilitet, tillväxt och
finansiering. Stockholm 1975. IFL. 12:75

JONSSON, E., Samhällskostnader för trafikolyckor, yrkes
skador och sjukdomar orsakade av tobaksrökning - En
studie över vårdkostnader, produktionsbortfall och
andra välfärdsförluster. Stockholm 1975. 19:55

JONSSON, E., Hälsoekonomi - Några artiklar om aktuella
frågor. Stockholm 1975. (Särtryck ur Landstingets
Tidskrift, 1968:2, 1968:4, 1974:4, 1974:6, 1975:20) 10:-

JONSSON, E., Sätt pris på arbetsmiljön - En jämförelse
mellan avgifter och kostnader för yrkesskador. Stock-
holm 1975. 11 :50

JULANDER, C-R., Sparande och effekter av ökad kunskap om
inkomstens användning - En beteendevetenskaplig studie
av individers inkomstanvändning. Stockholm 1975. 46:75

LYBECK, J.A., A Disequi1ibrium Model of the Swedish
Financial Sector. Stockholm 1975. 61 :20

LöFSTEDT, J-I., Utbildning i Kina. Stockholm 1975. 25:50
SIGURDSON, J., The Role of Small Scale and Rural

Industry and Its Interaction with Agriculture and
Large Scale Industry in China. Stockholm 1975. 25:50

STJERNBERG, T., Hindrande och stödjande faktorer vid
ett förändringsförlopp inom Skandia. Stockholm
1975. EFl/PA-rådet. 20:40

STYMNE, B., Motorprojektet - Ett exempel på strategi
formulering i ett storföretag. Stockholm 1975.
EFl/PA-rådet. 28:90



1975 Cirkapris kr
exkl moms

VALDELIN, J., The Transformation of Proåuction Relat-
ions in China since 1949. Stockholm 1975. 17:85

WESTERLUND, G. &SJöSTRAND, S-E., Organisationsmyter.
Stockholm 1975. PA Norstedt &Söner. 62:20

de VYLDER, S., Foreign Trade and Self-Reliance in China
- An Introduction. Stockholm 1975. 17:85

AHREN, P., Ekonomiska utvärderingsmetoder i samhälls-
planering. Stockholm 1975. 34:-

1974

AHLMARK, D., Produkt - Investering - Finansiering - Ett
bidrag till en teori för företaget som ett produkt
centrerat finansiellt system. Tabelldel till Pro
dukt - Investering - Finansiering. Stockholm 1974.
Stencil 60:-

ASPLUND, G., Osäkerhetsfaktorer i företaqet och i dess
miljö - En taxonomisk studie. Stockholm 1974. 45:-

BACK, R., DALBORG, H. &OTTERBECK, L., Industrial Loca
tion Patterns - A multidimensional ana1ysis of
relationships between firms and regions. Stockholm
1974. Stencil. 40:-

BERG, C., Samrådssystemet - En klinisk undersökning i
ett växande företag. Stockholm 1974. 40:-

BERGMAN, L. & BERGSTRöM, C., Energipolitik och energi-
användning. Stockholm 1974. Stencil. 17:85

BERGSTRAND, J., Budgetary Planning - A summary of two
previous books. Stockholm 1974. EFl/Sveriges
Mekanförbund. 10:-

BERGSTRAND, J., Budgetuppställande II - Bedömning av
budgetsamband. Stockholm 1974. EFl/Sveriges
Mekanförbund. 30:-

Bilsektionen - Rapport från ett försök med chefslösa
grupper i ett försäkringsbolag. 2:a uppl. Stockholm
1974. Stencil. 17:85

BLOMQUIST, S., Beskattning av hushållens sparandeformer.
Stockholm 1974. Stencil. 30:-

DALBORG, H., Research and Deve10pment - Organization
and Location. Stockholm 1974. 30:60

HEDLUND, G. &OTTERBECK, L., Det multinat10nella före-
taget, nationalstaten och fackföreningarna. Stock-
holm 1974. PA Norstedt &Söner. 44:20

HULTCRANTZ, G., LINDHOFF, Ho &VALDELIN, J., Folkrepu
bliken Kinas ekonomiska och sociala utveckling
1949-1973 - En översiktlig framställning. Stock-
holm 1974. 25:50

HULTCRANTZ, G., LINDHOFF, H. &VALDELIN, J., Folkrepu-
bliken Kinas ekonomiska och sociala utveckling -
En kritisk bibliografi. Stockholm 1974. 10:-



1974 Cirkapris kr
exkl moms

HÄGG, C., Periodiska betalningsvariationer - En studie
i företagsekonomisk tidsserieanalys.Stockholm 1974. 34:-

LIND, R., Skatteeffekter av förändrad taxenivå för
kollektivtrafik - En kvantifiering av effekterna
på statens, landstingets och primärkommunernas
skatteinkomster av förändringar i taxenivån för
Storstockholms Lokaltrafik. Stockholm 1974. Stencil.25:50

MAGNUSSON, A., Budgetuppföljning - Analys av budget-
utfall. Stockholm 1974. EFl/Sveriges Mekanförbund. 45:

PAULANDER, H., Distributed Lags. Stockholm 1974.
Stencil. 17:85

SJöSTRAND, S-E., Företagsorganisation i byggnadsbran-
schen - En studie av' trettioåtta svenska byggföre-
tags organisation. Stockholm 1974. 15:30

SWAHN, H., Järnväg i Fryksdalen. Stockholm 1974.
Stencil. 3d·-

THORSLUND, S., Erfarenheter av trafikinformation via
massmedia - Trafikanters problem före, under och
efter högertrafikomläggningen som objekt för in-
formationsarbete. Stockholm 1974~ Stencil. 17:-

VALDELIN, J., Produktutveckling och marknadsföring -
En undersökning av produktutvecklingsprocesser i
svenska företag. Stockholm 1974~ 35:70

de VYLDER, S., Chile 1970-1973 - The political economy
of the rise and fall of the unidad popular.
Stockholm 1974. Unga FiloSofers Förlag. 17:-

1973

AHNSTRöM, L., Styrande och ledande verksamhet i Väst
europa - En ekonomisk-geografisk studie. Stockholm
19730 EFI/Almqvist & Wiksell. 51:-

ARVIDSSON, Go, Internal Transfer Negotiations - Eight
Experiments. Stockholm 1973. 34:-

BACK, R., Beslutskoordinering. Stockholm 1973. 25:50
BACK, R., DALBORG, H. &OTTERBECK, L., Forskningspro-

grammet Lokalisering och ekonomisk strukturutveck-
ling - En översikt. Stockholm 1973. 5:10

BERGSTRAND, Jo, Budgetuppställande - Metoder, praktik-
fall och beskrivningsmodeller. Stockholm 1973.
EFI/Sveriges Mekanförbundo 35:-

FJAESTAD, B., Supplement till Massmedia och företagen.
Stockholm 1973. 8:50

GAVATIN, P., MAGNUSSON, A. &SAMUELSON, L., Budgetering
och planering i USA - En reserapport. Stockholm
1973. EFl/Sveriges Mekanförbund. 40:-

HAMMARKVIST, K-O., Lansering och spridning av nya pro
dukter på byggmarknaden. Stockholm 1973. EFl/In-
dustrins Byggmaterialgrupp. Stencil. 25:50

JONSSON, E., Den kommunala sektorns utgifts- och in
komstutveckling 1973-1977 - Några modellframskriv
ningar. Stockholm 1973. (S~rtryck ur SOU 1973:21). 10:-



1973 Cirkaoris kr
exkl moms

JONSSON, E., Kommunal ekonomi - Några artiklar om aktu
ella frågor. Stockholm 1973. (Särtryck ur Lands
tingets Tidskrift, 1972:9, 1972:13/14, 1973:1 samt
Kommunal Tidskrift, 1972/20. 10:-

JONSSON, E., Kommunens finanser - Fem artiklar med några
resultat och slutsatser. Stockholm 1973. (Särtryck
ur Kommunal Tidskrift, 1972, nr 15,16,17,18 och 20.) 10:-

LUNDBERG, D., Medietrov~rdighet och informationsanv~nd

ning - Ett experiment rörande informationsfunktio
nens betydelse för trov~rdighetseffekter. Stockholm
1973. Stencil. 20:-

NORSTRöM, G., Transportgeografiska studier i svensk ut-
rikeshandel. Stockholm 1973. 55:25

OTTERBECK, L., Location and Strategic Planning -
Towards a contingency theory of industrial location.
Stockholm 1973. 22:10

SAMUELSON, L., Effektiv budgetering - En analys av be-
slut om budgeteringens utformning. Stockholm 1973.
EFl/Sveriges Mekanförbund. 45:-

SJöSTRAND, S-E., Företagsorganisation - En taxonomisk
ansats. Stockholm 1973. 51:-

WIBBLE, A., Selektiv ekonomisk politik. Stockholm 1973.
Stencil. 34:-

öSTMAN, L., Utveckling av ekonomiska rapporter - En em
pirisk studie med tonvikt på mottagaråsikter och
utvecklingsförlopp i företag med datorbaserad redo-
visning. Stockholm 1973. 38:25

1972

AHLBERG, G., Beslutsfattande -Teori och praktik.
Stockholm 1972. Stencil. 21:25

BERTMAR, L., Effekter av 1970 års investeringsavgift -
En empirisk studie. Stockholm 1972. Stencil. 30:-

Budgeteringspraxis. Stockholm 1972. EFI/Sveriges
Mekanförbund. 25:-

DOCHERTY, P., The Management of Contingencies.
Stockholm 1972. 46:75

ELMGREN-WARBERG, J., Kortsiktig likviditetsplanering 
Utveckling av beskrivningsmodeller. Stockholm 1972.
Stencil. 34:-

FJAESTAD, B. &NOWAK, K., Massmedia och företagen.
Stockholm 1972. EFl/Studieförbundet Näringsliv och
Samhälle. 29:35

HEDBERG, S., Behandlingen av anslagsöverskridanden
offentlig förvaltning - Deskriptiva studier av
regler och praxis. Stockholm 1972. Stencil. 38:25

JENNERGREN, L.P., Studies in Mathematical Theory of
Decentralized Resource-Allocation. Stockholm 1972.
Stencil. 25:50

JONSSON, E., Budgetautomatik - En studie över den kom-
munala sektorns automatiska verkningar under perio-
den 1953-1965. Stockholm 1972. Stencil. 20:-



1972 Cirkapris kr
exkl moms

JONSSON, E., Kommunens finanser. Del I - En studie
över årliga utgifts- och inkomstförändringar under
perioden 1953-1965. Tabeller till del I. Del II -
Modeller över budgetförloppet. Stockholm 1972. 95:-

KRISTENSSON, F., Människor, företag och regioner. 2:a
upp1. Stockholm 1972. EFl/Almqvist &Wiksell. 23:80

LINDSTRöM, B., Utlandstransaktionerna och konjunkturen 
Svenska erfarenheter under Bretton Woods-perioden.
Stockholm 1972. Stencil. 25:-

MAGNUSSON, A. & SAMUELSON, L., Budgetering - Studier i
några företag. Stockholm 1972. EFl/Sveriges Mekan-
förbund. 15:-

NOWAK, K., The Psychological Study of Mass Communication
Effects - On the validity of laboratory experiments
and an attempt to improve ecological validity.
Stockholm 1972. Stencil. 46:75

RYDEN, l., En höjd isbrytarberedskap i norrländska far-
vatten - Företagsekonomi och regionalpolitik.
Stockholm 1972. Norrlandsfonden/EFI.

STAHL, l., Bargaining Theory. Stockholm 1972. 50:-
THORNGREN, B., Studier i lokalisering - Regional struk-

turanalys. Stockholm 1972. 33:-
TJERNSTRöM, S., Kommunala kostnadsstudier - En redogö

relse för statistiska uppskattningar av långsiktiga
kostnadsfunktioner inom kommunal åldringsvård och
undervisning. Stockholm 1972. Stencil. 30:-

1971

ABRAHAMSON, A., GORPE, P. &NYGREN, B., Japan - Ekonomi
och politik. Stockholm 1971. EFI/HHS/IFL. 18:70

ARVlDSSON, G., Internpriser - Styrning - motivation -
resultat - bedömning. Stockholm 1971. EFl/Sveriges
Mekanförbund. 65: -

ARVIDSSON, G., LARSSON, L. & SUNDQUIST, L., Internpris-
sättning. Stockholm 1971. Stencil. 17:-

BJöRKMAN, J., Kortsiktiga effekter av trafikinformation 
En studie av förekomsten och effekten av informatio
nen via massmedia i samband med högertrafikomlägg-
ningen 1967. Stockholm 1971. 40:-

von ESSEN, G., Investeringar i skog - En lönsamhets-
analys. Stockholm 1971. 30:-

Förteckningar över trebetygsuppsatser i företagsekonomi
1965-1970. Stockholm 1971. Stencil. 5:-

GUSTAFSSON, L., Förhandlingar. Stockholm 1971. EFI/
Rrisma/SCF. 17:50

HULTEN, o. &LUNDBERG, D., Massmediaforskning enligt
användningsmodellen. Stockholm 1971. Stencil. 9:-

JANSSON, J.O., Prissättning av gatuutrymme. Stockholm
1971 . 30:-

JONSSON, E., Två modeller över budgetförloppet i kom-
munen. Stockholm 1971. 30:-

LUNDBERG, E., Svensk finanspolitik i teori och praktik.
Stockholm 1971. EFl/Aldus/Bonniers. 50:-



1971 Ci rkapri s kr
exkl moms

MATTSSON, L-G., Människor och företag i kommunikations
samhället - Några bidrag till debatten om medinfly
tande, konsumentfrågor och företagsbeslut. Stockholm
1971 o EF I /Pri sma/SCF . "16: 50

PERSSON, S., Beslutstabeller - l. Beskrivning av regel-
samband. Lund 1971. EFI/Studentlitteratur. 45:75

STOLT, B., The Congruity Principle and the Effect of
Relation Strength. Stockholm 1971. Stencil. 15:-

UGGLA, C., Valutaproblem och valutapositioner i export-
företag och importföretag. Stockholm 1971. 40:-

1970

AHLBERG, G. &SUNDQVIST~ S-Ios Traditionella kalkylmeto
der och linjär programmering. Stockholm 1970.
EFI/Prisma/SCF. 35:-

BACK, R., DALBORG, H. &OTTERBECK, L., lokalisering
och ekonomisk strukturutveckling. Stockholm 1970. 40:

BERGSTRAND, J., GAVATIN~ P., MAGNUSSON, A. &SAMUELSON,
L., Budgetering - en litteraturöversikt. Stockholm
1970. EFl/Sveriges Mekanförbund~ 60:-

GUSTAFSSON, L. s Gemensamt beslutsfattande genom för-
handlingar. Stockholm 1970. Stencil. 20:-

LAINE, V., Linjär programmering vid företagsstyrning.
Stockholm 1970. EFl/Prisma/SeF. 30:-

MELESKO, S., Må1- och mälformuleringsproblem i en orga-
nisation. Stockholm 1970. Stencil. 25:-

NOWAK, K., Inducing Resistance to Persuasion - Generali-
ty and Specificity in the Effects of Defense-by-
Refutation. Stockholm 1970. Stencil. 5:-

NYSTRöM~ H., Retail Pricing. Stockholm 1970. 45:-
ODHNOFF, J. &OLOFSSON, C-G., Sammansatta planerings-

processer. Stockholm 1970. Stencil. 15:-
SANDELL, R.G., Situationa1 Factors in Choice Behavior -

four research papers. Stockholm 1970. Stencil. 15:-
SElPEL, C-M., Konkurrens med presenter och tjänster.

Stockholm 1970. Stencil. 20:-
SEIPEL, C-M., Premiums - Forgotten by Theory.

Stockholm 1970. Stencil. 9:-
Seminarieuppsatser i ekonomisk psykologi 1965-1970 .

..Stockholm 1970. Stencil. 10:-
STAEL von HOLSTEIN, C-A.S. ~ Assessment and Evaluation of

Subjective Probabi1ity Distributions. Stockholm
1970. 31:50

SUNDQVIST t S-I. &öSTERLUND, J-E., Beslutsfattande med
datorsimulering. Stockholm 1970. Stencil. 25:-

WÄRNERYD, K-E., CARLMAN, B. ~ CARLZON, J.~ CASSEL~ U.,
NOWAK, K. &THORSLUND, S., Reklam och uppmärksamhet 
Några artiklar och uppsatser. Stockholm 1970.
Stencil. 16:-

ölANDER, F., HJELMSTRöM, E., LILLIESKöLD, J.J., &
PERSSON, A.~ Konsumenters beteende i smakprövningar
av blindtest-typ j~mfört med verbalt uttalade m~r-

kespreferenser. Stockholm 1970. Stencil. 9:-
ölANDER, F. &SEIPEL, C-M., Psychological Approaches to

the Study of Saving. Urbana, 111. 1970. EFl/University
of Illinois, Bureau of Economic and Business Research,
Urbana, 111. 17:50






