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INLEDNING

1

1 
INLEDNING

I detta kapitel kommer vi att presentera tankarna bakom vår studie och motiveringen till

varför det kan vara intressant att diskutera det problem vi valt att studera. Syftet med

studien kommer att preciseras, följt av de allmängripande avgränsningar vi gjort, samt en

disposition över uppsatsen.

1.1 BAKGRUND

Ett företag kan betraktas som ett finansiellt system med tonvikt på sambandet

mellan å ena sidan kapitalbehov skapat av löpande produktion, produkt- och

marknadsutveckling, investeringar med mera, och å andra sidan generering

och anskaffning av finansiella resurser som ska finansiera kapitalbehovet. Ett

av företagets främsta mål är överlevnad. I en tillväxtekonomi är ofta villkoret

för överlevnad tillväxt av produktion och försäljning, en tillväxt som kräver

kapital och således beror av företagets möjlighet att finansiera verksamheten.1

Brealey & Myers menar att finansiering handlar om två grundläggande

frågeställningar: Vilka tillgångar ska företaget investera i? och Hur ska

företaget skaffa fram kapital till dessa investeringar? Den första frågan är ett

investeringsbeslut och den andra ett finansieringsbeslut.2

                                          
1 Johansson, S-E. (1995) Företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt – mål, samband och
mätmetoder 2. uppl. Lund: Studentlitteratur
2 Brealey, R. &  Myers, S. (1996) Principles of Corporate Finance New York: McGraw-Hill
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Hallgren skriver om företagets överlevnad och tillväxt och kopplar detta till

finansiell strategi, vilken ska bygga på de individuella möjligheter och

begränsningar som råder i varje företag. Hallgrens syn på finansiell strategi

överensstämmer med Brealey & Myers syn på finansiering, med undantag av

att Hallgren även väljer att beakta företagets tillväxt, eller storleksutveckling,

inom området för finansiell strategi, varför det kommer att inbegripa:3

� Tillväxtproblemet – Vilken företagsstorlek är realistisk/önskvärd i

framtiden med hänsyn till marknadsutveckling och konkurrensutveckling?

� Kapitalanvändningsproblemet – Vilka tillgångar bör företaget äga? Vilken

kapitalbindning fordras i till exempel kundfordringar och lager?

� Kapitalanskaffningsproblemet – Hur ska dessa tillgångar finansieras? Vilka

möjligheter finns att skaffa ytterligare främmande kapital? Ytterligare eget

kapital?

Vi är nyfikna på kapitalanskaffningsproblemet och undrar vad som ligger bakom ett

företags val av finansieringsform. Hur ett företags verksamhet är finansierad

framgår av dess kapitalstruktur, det vill säga fördelningen av totalkapitalet

mellan skulder och eget kapital, mätt i form av soliditet eller

skuldsättningsgrad4.

Ett mål vid val av kapitalstruktur är att söka den blandning av eget och

främmande kapital där totalkostnaden för kapital är lägst. Skulder kostar

mindre än eget kapital därför att aktieägarna, som står för det egna kapitalet i

företaget, tar en större risk när de investerar i företaget än vad långivare gör.

Detta beror på att långivare kan vidta rättsliga åtgärder om de inte får

ersättning för det utlånade kapitalet, medan aktieägare inte har denna

                                          
3 Hallgren, Ö. (1996) Finansiell Strategi och Styrning 6. uppl. Värnamo: Ekonomibok Förlag AB
4 Johansson (1995)
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möjlighet. Skulle ett företag hamna i finansiellt trångmål är det även

aktieägarna som i sista hand får ut sin investerade del, varför de också kräver

en högre ersättning. Detta innebär att ett företag skulle uppnå en minimal

kapitalkostnad om allt kapital var lånat. En annan anledning till att låna kapital

är att detta förhållandevis billiga kapital kan förräntas och därmed ge högre

intäkter än det kostar, den så kallade finansiella utväxlingen eller

hävstångseffekten.5 Vidare kan det vara en fördel att ha mycket skulder, då

ränta på lånat kapital av avdragsgill vid beskattning.6

Nackdelen med en hög skuldsättning är dock att om företaget hamnar i

finansiellt trångmål är risken större att företaget går under. Hallgren menar att

det är företagets egna kapital som måste fånga eventuella förluster, varför det i

dåliga tider är det egna kapitalets storlek i proportion till verksamhetens

omfattning som sätter en gräns för företagets överlevandeförmåga. Ett företag

med låg soliditet måste inrikta sig på riskeliminering eftersom möjligheterna

att ta förluster blir mindre vid en större andel skulder som finansieringsform.

Ju högre risken är, desto högre bör soliditeten vara.7

Ett företag är beroende av sin omvärld för att över huvudtaget kunna bedriva

sin affärsverksamhet - leverantörerna ska leverera produkterna och kunderna

ska köpa dem, verksamheten kräver kapital och någon måste stå för detta i

den mån verksamheten inte gör det själv. Detta medför att ett företag måste ta

hänsyn till sin omvärld och helst göra det bättre än andra inom samma

bransch för att inte försvinna i konkurrensen. Enligt Hallgren måste företaget

överväga vilka risker som finns i den situation det befinner sig i och ta

                                          
5 Hallgren (1996)
6 Pike, R. & Dobbins, R. (1986) Investment Decisions and Financial Strategy Cambridge: University
Press
7 Hallgren (1996)
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ställning till dessa i sin finansiella strategi eller finansieringspolitik. Det rör sig

om risker som följer med kapitalkostnadsförändringar, konjunktursvängning,

konkurrens, samhällsingripanden, tullmurar, samt företagets investerings-,

pris- och marknadspolitik, med mera.8

I vissa branscher kan förutsättningarna tänkas vara hårdare än i andra. Vi

menar att klädindustrin är en sådan bransch. Klädföretagens levebröd är vad

konsumenterna spenderar på kläder. Tonndorf skriver om detaljhandel,

klädindustri och förändringar i köpkraft och menar att handeln är en

dynamisk verksamhet som mer än någon annan sektor av näringslivet

påverkas av yttre faktorer som till exempel förändringar i folkmängd och

åldersstruktur, den ekonomiska utvecklingen, det politiska ingripandet,

teknologiska innovationer och inte minst människornas värderingar och

livsmönster9. För att ett företag ska lyckas hålla verksamheten lönsam och

överleva på lång sikt måste de få fram rätt kläder och få ut dem till butikerna i

rätt ögonblick, naturligtvis till rätt pris. Detta ställer höga krav på produktivitet

och effektivitet men även på företagens flexibilitet och innovationsförmåga.

Fingertoppkänsla för kommande trender är avgörande för företagens

framgång och vad som ”är inne” skiftar för varje säsong, ibland oftare.

Produkterna är en färskvara.10

Alla delar av ett företags verksamhet innebär en risk – risken att leverantörer

inte levererar, att kunderna inte vill ha det företaget erbjuder, att konjunkturen

påverkar köpkraften negativt, att lagar sätter gränser för vad företaget får göra,

                                          
8 Hallgren (1996)
9 Tonndorf, H.G. (1988) Handeln fram till 2000 Uppsala: SDR Svensk Direktreklam
10 Tonndorf, H.G. (1987) Klä dom rätt – Textilbranschen på nya vägar Stockholm: Våra Affärers
Förlag AB
  Tonndorf, H.G. (1996) Framtidens Fackhandel – vart är fackhandeln på väg Västerås: SDR
Gruppen AB
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att valutakurser plötsligt sjunker, att bankerna inte vill låna ut kapital, att

aktieägare hellre investerar sitt kapital i andra företag och mycket mera. Vi såg

ovan att ett företag kan skydda sin verksamhet genom att ha den finansierad

med en stor andel eget kapital. Eftersom den kapitalstruktur ett företag har

kan ha stor betydelse för företaget, framförallt om det hamnar i trångmål,

anser vi att det är intressant att känna till bakgrunden till valet av

kapitalstruktur. Ett flertal faktorer som styr detta val nämndes, såsom

kapitalkostnader, skattefördelar och finansiell utväxling, men det rör sig även

om beslutsfattarnas riskvillighet.

Inom finansierings- och finansiell strategilitteratur framgår generellt sett att val

av kapitalstruktur beror av den risk företaget utsätts för och/eller den

inställning till risk beslutsfattarna i ett företag har. Till exempel skriver

Johansson att vad som för det enskilda företaget är en ”optimal”

finansieringspolitik, det vill säga ett optimalt val av kapitalstruktur, är

beroende av företagets villighet till risktagande, det vill säga dess riskattityd,

och att olika beslutsfattare kan ha olika riskattityder.11 Resonemangen stannar

dock ofta här, menar vi, och förklarar således inte vad som i sin tur ligger

bakom beslutsfattarens inställning till risk. För att hitta förklaringen till detta

har vi sökt oss till ett annat forskningsområde – området för

kognitionsforskning.

Inom kognitionsforskning studeras bland annat hur individer varseblir

händelser i deras omvärld, hur information om omgivningen bearbetas,

förmedlas och bevaras12. Det handlar här om hur en individs tankemönster,

eller kognitiva struktur, kan ses som ett resultat av dennes personlighet,

                                          
11 Johansson (1995)
12 Ericson, M. (2000) Strategi, kalkyl, känsla Stockholm: Elanders Gotab
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bakgrund och tidigare erfarenheter13. Den kognitiva aspekten förekommer i

beslutsfattandeprocessen i samband med bedömning, värdering och

integration av information om alternativa valmöjligheter14.

Vi menar att man utifrån ett kognitivt perspektiv kan studera området

finansieringspolitik i syfte att skapa förståelse för vad som ligger bakom valet

av kapitalstruktur. Det nämndes ovan att kognition handlar om hur individer

varseblir händelser i deras omvärld och hur information om omgivningen

bearbetas och besvaras. Detta skulle betyda att det sätt på vilket ett företag ser

på sin omvärld påverkar valet av kapitalstruktur. Måhända är det så att en viss

omvärldssyn kan förknippas med en viss kapitalstruktur.

Klädbranschen har alltid varit en bransch av karaktären som beskrivits ovan,

om än att utvecklingen i dagens samhälle sätter allt högre krav på företagen

för att de ska klara sig i konkurrensen. Beslut måste fattas snabbt men ändå bli

rätt. Vi finner denna bransch intressant att studera och valde som

exempelföretag de tre största, i omsättning räknat, fristående och

börsnoterade, svenska klädföretagen Hennes & Mauritz AB, Jeans & Clothes

Company AB och Lindex AB.15 Dessa företags agerande, syn på omvärlden

och finansiella data utgör således det empiriska underlaget i denna uppsats.

Allt fler företag, stora som små, kan tänkas komma att verka under liknande

förhållanden som de som råder i den omvärld som klädföretag omges av,

vilket kan göra denna studie intressant även för andra företag än klädföretag.

                                          
13 Lindell, P., Melin, L., Gahmberg, H.J., Hellqvist. A. & Melander, A. (1998) Stability and Change
in a Strategist’s Thinking ur Eden, C. & Spender, J.C. Eds. (1998) Managerial and Organizational
Cognition – Theory, Methods and Research London: Sage Publications Ltd.
14 Lundh L-G., Montgomery H. & Waern Y. (1992) Kognitiv psykologi Lund: Studentlitteratur
15 Wellmar, L. Ed. (2001) Sveriges Största Företag 2001/2002 Bromma: Ekonomisk Litteratur AB
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1.2 PROBLEMDISKUSSION

Vi nämnde ovan att vårt intresse ligger i att få förståelse för vad som ligger

bakom valet av kapitalstruktur. För att kunna skapa denna förståelse, är det

några områden vi måste diskutera oss igenom på vägen.

Ett företags kapitalstruktur sades framgå av nyckeltalen skuldsättningsgrad

och soliditet. Vi kommer att bekanta oss med dessa två mått, då det är av

väsentlig betydelse att förstå dessa begrepp i den fortsatta diskussionen kring

valet av kapitalstruktur.

Kapitalstrukturen visar förhållandet mellan eget kapital och skulder, det vill

säga hur företagets tillgångar är finansierade. Kapital behövs ständigt, dels till

investeringar i nya tillgångar och dels till den operativa verksamheten. Vi frågar

oss vilka möjligheter ett börsnoterat företag har att tillgå vid kapitalanskaffning.

Villkoren kan dock vara hårda för att få tag på kapital. Det kan tänkas att det

ofta inte ens handlar om ett val mellan olika finansieringsmöjligheter, utan att

företaget får skaffa kapital på ena eller andra sättet så gott det går. Vi kommer

att presentera några generella villkor som råder för att få tillgång till kapital

och använda för att därefter koppla detta till våra exempelföretag. Vilka

faktorer kan tänkas begränsa möjligheterna till kapitalanskaffning och således påverka ett

företags kapitalstruktur?

Johansson menar att finansiering är beroende av företagets lönsamhet

eftersom denna påverkar såväl tillväxten av eget kapital som företagets

möjligheter att få tillgång till främmande kapital. Hur hänger företagets lönsamhet

ihop med dess kapitalstruktur och möjligheter till kapitalanskaffning?
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Det sades ovan att ett företags finansieringspolitik måste anpassas till de risker

som företaget utsätts för. Vi har funnit att risk, inom teorier kring

finansieringspolitik, ofta definieras såsom finansiell risk och affärsrisk, vilka

tillsammans utgör företagets totalrisk. Dessa tre begrepp kommer att

beskrivas i vår referensram i syfte att illustrera ett företags riskexponering. Vi

frågar oss hur ett företags riskexponering påverkar dess kapitalstruktur.

Företagets eget kapital sades vara det som sätter gränsen för företagets

överlevnadsförmåga, då det är det egna kapitalet som måste fånga förluster.

Betyder detta att ett företag som är utsatt för stora risker bör hålla en hög andel eget

kapital, det vill säga en hög soliditet? Om en hög soliditet ger en bättre överlevnadsförmåga,

varför satsar inte alla företag på att hålla en hög soliditet?

Alla typer av val och beslut är ett resultat av en subjektiv bedömning eller

värdering olika alternativa valmöjligheter, av konsekvenserna som antas följa

och således även av beslutsfattarens inställning till risk. Begreppet kognition

beskrevs tidigare såsom att handla om hur individer varseblir händelser i deras

omvärld, hur information om omgivningen bearbetas, förmedlas och bevaras,

att en individs tankemönster, eller kognitiva struktur, kan ses som ett resultat

av dennes personlighet, bakgrund och tidigare erfarenheter. En persons

kognitiva strukturer torde alltså påverka beslutsprocessen. Vi ämnar titta

närmare på begreppet kognition i syfte att skapa en grund att utgå ifrån i vårt

sökande efter förståelse för varför företag agerar som de gör, fattar de beslut

de gör, har den inställning till risk de har, med mera. På vilket sätt ligger denna

kognitionsaspekt bakom ett företags subjektiva värderingar och beslut?
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Företag interagerar med olika intressenter i sin omvärld och är även beroende

av flera av dem, till exempel leverantörer, kunder och långivare. Såsom

företaget upplever sin omvärld i form av hot och möjligheter, skulle enligt

kognitionsteorin kunna bero av individers kognitiva strukturer. Deras syn på

omvärlden kan alltså tänkas påverka valet av en viss kapitalstruktur, då ett

önskemål om en viss kapitalstruktur kan antas bero av beslutfattarnas

värderingar av olika faktorer som måste beaktas innan ett beslut fattas, deras

förmåga att se olika möjliga konsekvenser, hur de uppfattar den risk de tror

skulle följa, hur de ser på finansieringsalternativs kapitalkostnader, vilka

möjligheter till fortsatt kapitalanskaffning de tror skulle kunna medföras, med

mera. Vi avser att diskutera huruvida den kognitiva struktur som företagsledningen har

påverkar dess sätt att tolka omvärlden. Utifrån denna diskussion hoppas vi kunna se om

företagets syn på sin omvärld i sin tur påverkar företagets val av kapitalstruktur.

För att finna svar på ovanstående frågor avser vi att studera relevanta teorier

som kommer att fungera som ett slags verktyg i vår kunskapsskapning.

Frågorna motiverar följaktligen de teorier som presenteras i kapitel 4

Referensram.

Vår empiri samlas in i och med att vi studerar vad företagen satsat på och vad

de skriver om sig själva och sin omvärld, information som står att finna i

företagens årsredovisningar. Då alla tre exempelföretagen är börsnoterade

måste de för varje räkenskapsår tämligen ingående redogöra för vad som hänt

i verksamheten i syfte att behålla aktieägarnas förtroende. Enligt Wheelen &

Hunger är ofta det enda sättet att kunna lägga märke till ett företags implicita

strategier att inte enbart titta på vad företagsledningen säger utan även på vad

den gör. Implicita strategier kan härledas från till exempel ett företags policies
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och auktoriserade budgets.16 Gilje & Grimen skriver om rationella val och

menar att människan är ett nyttomaximerande väsen som handlar så att hon

uppnår största möjliga förväntade nytta av sina handlingar.17 I likhet med

detta, anser vi att individer resonerar och agerar rationellt och följaktligen

handlar och uppger att de handlar på ett sätt som påverkas av vad de tror att

intressenter önskar eller kräver. Således kan information om hur ett företag

agerar spegla dess företagslednings kognitiva strukturer.

De faktorer vi kommer att studera för att skapa oss en bild av hur företagen

ser på sin omvärld bygger på den information våra exempelföretag själva tagit

upp i sina årsredovisningar såsom att vara viktiga faktorer att beakta inom

deras bransch. Dessa faktorer tas även upp av Tonndorf, vars syn på

förhållandena inom klädbranschen vi kommer att få ta del av i avsnitt 4.4

Branschkaraktäristika. Faktorerna vi ska beakta är strategi, expansion,

organisation, internsystem, personal, produktutbud- och sortiment,

marknadsföring, miljö- och etik, marknadsförutsättningar och köpkraft,

konkurrenssituationen, leverantörsförhållanden, samt väder. Dessa faktorer

speglar företagens affärsverksamhet.

1.3 SYFTE

Vi avser att ur ett kognitivt perspektiv studera sambandet mellan ett företags

omvärldssyn och dess val av kapitalstruktur i syfte att bidra till ökad förståelse

för vad som ligger bakom ett företags finansieringspolitik.

                                          
16 Wheelen, T.L. & Hunger, J.D. (1990) Strategic Management 3rd ed. Reading, Massachusetts:
Addison-Wesley Publishing Company
17 Gilje N. & Grimen H. (1992) Samhällsvetenskapernas förutsättningar Uddevalla: Daidalos



INLEDNING

11

1.4 AVGRÄNSNINGAR

� Med omvärldssyn avser vi vilken syn ett företag har på vad som måste

göras för att vara framgångsrik och vilka risker och möjligheter som följer

med att driva en affärsverksamhet, i detta fallet inom klädbranschen.

� Med finansieringspolitik avser vi val av skuldsättningsgrad, vilken framgår

av ett företags kapitalstruktur.

� Inom kognitionsområdet kommer vi övergripande att presentera kognition

som företeelse samt kognitionens inflytande på lärandeprocessen och

riskbedömning i beslutsprocesser.

� Vi ser på ett företag i kollektiv bemärkelse och våra resonemang kommer

således att gälla agerande och omvärldssyn på koncernnivå. Vårt

analysmått är företagsledningen, företagets beslutsfattare. Således rör vi oss

aldrig på individnivå i företaget. ”Företagsledningen” och ”företaget”

används synonymt. Vi kommer inte heller att diskutera företagsledningens

sammansättning eller maktförhållande med mera.
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Kapitel 1
Inledning

Kapitel 2
Vetenskapligt
förhållningssätt

Kapitel 3
Metod

Kapitel 4
Referensram

Kapitel 5
Problem-
precisering

Kapitel 6
Empiri

Kapitel 7
Analys

Kapitel 8
Slutsatser

1.5 DISPOSITION

I detta kapitel har de funderingar som ligger till grund för

uppsatsen presenterats.

Vi beskriver vår syn på forskning och vetenskap, kunskap

och verkligheten.

Illustration av hur studien genomförts, det vill säga vår

ansats och vårt urval av empiri, samt diskussion av studiens

trovärdighet och tillförlitlighet.

Samling av de teorier vi valt att studera.

De i avsnitt 1.2 Problemdiskussion presenterade frågorna

återges här i en utvecklad och mer specificerad form, då

teoristudierna gett upphov till nya aspekter.

Redovisning av den empiriska data som ligger till grund för

vår analys.

I detta kapitel sätts teorier i relation till empiriska data och en

diskussion förs i syfte att skapa en bas, från vilken

slutsatserna av studien kan dras.

Slutsatser från studien och avslutande funderingar
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2 
VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Vi kommer i detta avsnitt att redogöra för vilken syn vi har på vetenskaplig forskning och

hur denna syn påverkar vår studie. Genom att beskriva detta anser vi oss uppfylla en

central del av vår syn på vetenskap, det vill säga att visa öppenhet. Enligt vår uppfattning

ger öppenhet läsaren möjlighet att ta del av undersökningens modeller, metoder och resultat

med mera på ett sätt som gör läsningen intressantare och undersökningen mer trovärdig.

2.1 VÅR SYN PÅ FORSKNING OCH VETENSKAP

Det finns inga universala definitioner av begreppet vetenskap som fungerar

lika bra för alla forskare och alla undersökningar. Istället beror forskarens

uppfattning av begreppet på dennes värderingar och verklighetsuppfattning.18

Det finns ett par grundkriterier som enligt oss är viktiga för alla vetenskapliga

undersökningar, oavsett vilken verklighetsuppfattning och vilka värderingar

forskaren har. Dessa två är att öppet redovisa undersökningens metod och

tillvägagångssätt samt att ha ett kritiskt förhållningssätt. Kritisk granskning

och ifrågasättande måste göras för att belysa den subjektivitet som inte kan

undgås.

Vår bild av vad teori är kan närmast beskrivas som en karta där olika specifika

begrepps relation till varandra visas, så att kartans helhet blir en ram som kan

användas för att förstå olika fenomen. Vi använder oss av teorier för att skapa

en bild av hur andra ser på fenomenen som vi vill studera och lära oss mer

                                          
18 Elgmork K. (1985) Vetenskaplig metod Malmö: Liber
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om. Det vill säga, teoristudier syftar till att fördjupa förkunskaperna innan vi

går ut för att studera verkligheten. Vårt begreppsförråd byggs ut så att vi

lättare kan tolka vad vi ser omkring oss och beskriva det med hjälp av

facktermer som redan existerar inom området. Genom att studera existerande

teorier fås även idéer till att skapa nya teorier, vidareutveckla de teorier som

redan existerar, exempelvis genom att försöka applicera teorin på nya

områden, eller undersöka relevansen i teorin i fråga, det vill säga empiriskt

undersöka hur väl teorin speglar verkligheten. Vi anser att vår roll snarare är

att skapa djupare kunskap inom ett smalt fält än att ställa oss kritiska till redan

existerande forskning. Valet av teorier och modeller blir då inriktat på

välkända, accepterade teorier som används som stöd för våra resonemang.

Dessa redovisas genom relativt kortfattade referat där vi inte tar ställning eller

kritiserar teorierna. Delvis har vi redan tagit ställning för dessa teorier genom

att ta med dem i referensramen då de teorier som vi kommit i kontakt med i

litteraturen, men inte sett som relevanta och ändamålsenliga, inte har tagits

med i referensramen.

Sättet att använda sig av referenser och själva refererandet säger mycket om

författarens förhållningssätt till kunskapsfältet och till kunskapstillväxt. Utifrån

hur forskare ser på det egna forskningsfältet, väljer referenser och sedan

använder dessa kan två grundtyper, eller ytterligheter, för refererande urskiljas:

fältutvecklande och ramutmanande. Det fältutvecklande förhållningssättet

representeras av en positiv inställning till forskningsfältet och syftet med den

egna studien är att utveckla detsamma. Texten blir då ofta teknisk och en

mängd referenser presenteras kortfattat. Det ramutmanande förhållningssättet

däremot förespråkar en kritisk inställning till forskningsfältet och ser ett

behov av influenser från andra forskningsfält, följaktligen väljer forskaren då

att presentera kritiska och ifrågasättande referenser. Texten blir i detta fall mer
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diskuterande och reflekterande.19 Vårt förhållningssätt kan ses som

fältutvecklande. Vi ifrågasätter inte de teorier som finns inom området

finansieringspolitik utan är snarare intresserade av att utveckla detta område,

vilket görs genom att studera finansieringspolitik ur ett kognitivt perspektiv.

Att vi använder oss av ett annat forskningsfält för att utveckla vårt studerade

område ger studien influenser av ett ramutmanande förhållningssättet, vilket

gör att studien skulle kunna betraktas som tvärvetenskapligt inspirerad.

Enligt Patel & Davidson ska forskningsarbete vara teoretiskt förankrat och

bidra till ny kunskap genom utveckling av redan existerande teorier.20 Vi anser

att vårt problemområde samt diskussionerna och slutsatserna som vår

problemdiskussion leder fram till bidrar till ny kunskap då det inom

finansieringsteorin ofta konstateras att finansieringspolitik, i form av val

gällande sammansättningen av skulder respektive eget kapital som tillsammans

finansierar ett företags verksamhet, beror på den risk som skuldsättning

innebär samt företagets inställning till risk. Där tar dock resonemanget slut,

och det är här vi vill fortsätta genom att diskutera vidare kring vilka faktorer

som i sin tur kan tänkas ligga bakom valet av en viss kapitalstruktur.

Arbetet med denna uppsats påverkas av vår uppfattning att öppenhet när det

gäller tillvägagångssätt och ett kritiskt förhållningssätt ökar undersökningens

läsvärde. Vidare under detta avsnitt kommer vi att diskutera kring begrepp

som vi tycker är väsentliga för öppenhetskriteriet och ett kritiskt

förhållningssätt. Genom detta hoppas vi ge läsaren förståelse för hur vi

förhåller oss till dessa begrepp.

                                          
19 Hellgren B. & Löwstedt J. (1994) Utveckla och utmana genom att referera ur Rombach B. (red)
(1994) Med hänvisning till andra Nerenius & Santérus Förlag
20 Patel R. & Davidson B. (1991) Forskningsmetodikens grunder - Att planera, genomföra och
rapportera en undersökning Lund: Studentlitteratur
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Det brukar talas om två vetenskapliga huvudinriktningar när det gäller synen

på vetenskap - positivism och hermeneutik.21 Att säga att vi klart tillhör den

ena eller andra inriktningen vore alltför drastiskt. Vi anser oss dock ha ett

synsätt som ligger något närmare det hermeneutiska hållet eftersom det, enligt

vår uppfattning, är vi, med våra värderingar och erfarenheter, som med hjälp

av litteratur och andra källor, tolkar den information vi kommer i kontakt

med. Detta innebär att fullständig objektivitet är omöjligt att uppnå. Vidare

finns det drag hos positivismen som inte riktigt överensstämmer med vår bild

av vetenskap, exempelvis den strikta åtskillnaden som görs mellan fakta och

värderingar. Vi tenderar snarare att tro att när det gäller forskning inom

samhällsvetenskapliga områden går dessa två begrepp något omlott, då fakta

ofta presenteras av en individ, som troligtvis, medvetet eller omedvetet, har

tolkat och värderat informationen innan den förs vidare. Denna uppfattning

är, som tidigare nämnts, mer hermeneutiskt inriktad än positivistisk.

Som tidigare diskuterats ser vi det som vår uppgift i denna uppsats att skapa

bättre förståelse för ett visst område och försöka förmedla denna till våra

läsare. Inom det positivistiska forskningsidealet ses det som forskarens uppgift

att, genom observation, avbilda verkligheten. Denna syn på forskningen

uppgift kallas avbildning. Dess motsats är språkbildning och representerar den

syn på forskning som finns inom det hermeneutiska forskningsidealet. Enligt

detta ideal är det forskningens syfte att, genom empiriskt grundade

resonemang, påverka och förändra sociala system. En viktig del av metoden

blir då spridningen av resultaten, för att skapa förståelse och påverka.22 Utifrån

                                          
21 Wiedersheim-Paul, F. & Eriksson, L.T. (1991) Att utreda, forska och rapportera 4:4 uppl. Malmö:
Liber-Hermods
22 Brunsson N. (1982) Företagsekonomi – avbildning eller språkbildning ur Brunsson N. (red)
Företagsekonomi – sanning eller moral? Lund: Studentlitteratur
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vår syn på forskning och dess uppgift befinner vi oss följaktligen närmare den

ytterlighet som representeras av hermeneutik och språkbildningsideal än

positivism och avbildning.

2.2 VÅR SYN PÅ KUNSKAP OCH FÖRKUNSKAP

Kunskap kan vara medveten eller omedveten. Den omedvetna kunskapen är

vanligtvis djupare och större än den kunskap som är medveten och kan

kommuniceras.23 Således är det bara den medvetna delen av vår kunskap som

vi kan förmedla vidare genom vår uppsats och de förändringar i våra kognitiva

strukturer som skett bortom vår medvetenhet förblir dolda. Kognitiva

strukturer skapas av vår personlighet, bakgrund och tidigare erfarenheter24.

Följaktligen hade vi med oss en kognitiv struktur, eller kunskapsbas, i

inledningsskedet av arbetet med uppsatsen bestående av bland annat

kunskaper från tidigare studier och erfarenheter. Vidare utökades vår

kunskapsbas med ny kunskap om de ämnesområden som är centrala för den

här undersökningen genom författandet av referensramen. Denna förståelse

bar vi med oss när vi gick från den teoretiska delen till den empiriska

undersökningen. När vi så återvände till den mer abstrakta nivån i analysen

hade vi med oss kunskap från såväl det teoretiska som det empiriska arbetet.

Under hela denna process har kunskap producerats hos oss, och vi har försökt

förmedla denna till våra läsare genom uppsatsen.

Vi är av åsikten att vår förförståelse bildar grunden för vad vi ser och hur vi

tolkar det. Således påverkas det vi ser av vad vi tidigare lärt oss inom de

                                          
23 Bood R. (1998) Charting Organizatioal Learning: A Comparison of Multiple Mapping
Techniques ur Eden, C. & Spender, J.C. Eds. (1998) Managerial and Organizational Cognition –
Theory, Methods and Research London: Sage Publications Ltd.
24 Lindell et al (1998)
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teoriområden vi studerar, men även av de bilder av exempelföretagen som vi

bär med oss såväl från mediarapportering som från egna erfarenheter.

Iakttagelser måste tolkas i en tankeram för att bli begripliga, skriver Selander.

Det är tveksamt om vi bygger kunskap på ”rena” sinnesintryck, istället är de

intryck som våra sinnen mottar beroende av vår biologiska mekanism och av

psykologiskt och socialt betingad inlärning. Sinnesintrycken filtreras genom

vår kognitiva struktur. Utan dessa processer skulle vi inte vara förmögna att

skapa en meningsfull helhet av alla intryck vi får.25

2.3 VÅR BILD AV VERKLIGHETEN

För att kunna undersöka, förklara och förstå verkligheten måste vissa

antaganden göras om hur den ser ut. Metodsynsätten gör antaganden om

verkligheten. Dessa antaganden fungerar som en vägledning för författaren,

men de motiverar även vilken data som ska eftersökas, då den data som är

väsentlig för ett synsätt kan vara irrelevant för ett annat. Således påverkas både

en undersökning och en uppsats innehåll av det synsätt som innehas av

författaren.26

Inom hermeneutiken ligger fokus på begreppet förståelse, vilken uppnås

genom att titta på delarna eftersom ”delen uttrycker helheten”.27 Delen kan

endast förstås ur helheten och helheten endast ur delarna28. Detta

överensstämmer med vår bild av verkligheten. Vi anser företaget kan betraktas

som ett finansiellt system där den bästa verklighetsbilden erhålls genom ett

                                          
25 Selander S. (red) (1992) Kunskapens villkor. En antologi om vetenskapsteori och
samhällsvetenskap Lund: Studentlitteratur
26 Arbnor, I. &  Bjerke, B (1994) Företagsekonomisk metodlära Lund: Studentlitterarur
27 Andersson, S. (1979) Positivism kontra hermeneutik Göteborg: Bokförlaget Korper
28 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994) Tolkning och reflektion, vetenskapsfilosofi och kvalitativ
metod Lund: Studentlitteratur



VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

19

helhetsperspektiv på systemet, det vill säga att sammansättningen av helhetens

delar, i relation till yttre aktuella omständigheter, visas. Om en av dessa delar

tas bort förloras en stor del av denna sammansättning, eftersom helheten är

mer än delarna var för sig. Arbnor och Bjerke för ett liknande resonemang

kring systemsynsättet och skriver att detta synsätt antar att helheten avviker

från summan av dess delar, då verkligheten är uppbyggd av komponenter som

i många fall är ömsesidigt beroende av varandra och ger synergieffekter. Med

systemsynsättet kan alltså inte någon faktor i en systembild utan vidare tas

bort. Detta illustreras av figuren nedan.

Figur 1: Komponenter och dess relationer i ett system

Källa: Arbnor, I. & Bjerke, B. (1994) Företagsekonomisk metodlära Lund:
Studentlitteratur

I bild 2 B är komponenten E borttagen, men borta är då också de relationer

som är förbundna med E. Bild B avviker så kraftigt från bild A att den kanske

inte längre ger en bra bild av det som studeras. Systemsynsättet förklarar eller

förstår således delarna utifrån helhetens egenskaper.29 Vi kommer att utgå från

företaget såsom ett system, dock ej beakta hur de olika delarna, till exempel

medarbetarna eller företagsledningen, i systemet agerar med varandra, utan

snarare se på det sammansatta systemet i förhållande till dess omvärld.

Företaget som system ser vi som en enskild aktör som agerar utifrån dess

individuella verklighetsbilder och föreställningar.

                                          
29 Arbnor & Bjerke (1994)

LE L
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Emellertid är vi även intresserade av subjektiva bilder och tolkningar av

verkligheten på koncernnivå då vi studerar hur företagen ser på sin omvärld,

det vill säga det är ledningens gemensamma delade värderingar och

uppfattningar som intresserar oss. Dessa bilder och föreställningar förändras

dock över tiden i och med att företagen lär sig av tidigare erfarenheter, och

således omtolkar intrycken från omvärlden. Detta överensstämmer bättre med

det som Arbnor och Bjerke benämner aktörsynsättet, ett synsätt som handlar

om att, utifrån de enskilda aktörerna, förstå sociala helheter. Verkligheten

antas vara en social konstruktion där helheter och delar blir flertydiga och

omtolkas fortlöpande. Helheten förstås utifrån delarnas egenskaper eller så att

säga, helheten förstås utifrån aktörernas verklighetsbilder.30 Vår bild av

verkligheten har således drag av såväl systemsynsättet som aktörssynsättet.

Rationalitet är en viktig aspekt inom samhällsvetenskaperna när det gäller

förklaringar av beteende.31 Rationalitetsaspekten är viktig för oss då det vi är

intresserade av att studera är hur företagen resonerar och agerar. I likhet med

det Gilje & Grimen skriver om rationella val anser vi att individer resonerar

och agerar rationellt och följaktligen väljer det alternativ som de finner bäst

utifrån sina önskningar och tolkningar av omvärldssituationen. Vanligtvis

finns ett flertal valmöjligheter, alternativen att agera eller avstå från att agera

finns alltid. Individen fattar det beslut som denne bedömer ger största

förväntade nyttovärde, det vill säga ger den största fördelen. Gilje & Grimen

uttrycker detta som att människan är ett nyttomaximerande väsen som handlar

så att hon uppnår största möjliga förväntade nytta av sina handlingar.32   

                                          
30 Arbnor & Bjerke (1994)
31 Gilje & Grimen (1992)
32 Gilje & Grimen (1992)
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3 
METOD

En central fråga vid studier är vilka metoder som ska användas. Metoden utgör det verktyg

som används för att uppnå målet med en studie och beroende på vilken metod som väljs kan

en studie presenteras ur tämligen olika synvinklar. Vid beskrivning av den metod eller de

metoder som använts handlar det som författare om att sätta in läsaren i ens eget sätt att

tänka och se på den uppgift som ska lösas. På så sätt kan man göra det lättare för läsaren

att bilda sig en uppfattning om, samt kritiskt granska, arbetsförloppet och resultatet.

I detta kapitel ämnar vi belysa vårt sätt att se på och hantera den studie vi valt att göra.

Vi kommer även att beskriva hur vi praktiskt gått till väga i vår studie, samt diskutera

tillförlitligheten i den genom att reflektera över kritik som kan riktas mot denna typ av

studie.

3.1 FORSKNINGSMETOD

Inom metodteorin brukar det skiljas mellan två olika metodiska angreppssätt

och detta görs med utgångspunkt från den information som söks. Dessa

angreppssätt kallas kvantitativa och kvalitativa metoder. Den grundläggande

skillnaden kommer till uttryck i och med att man med kvantitativa metoder

avser att omvandla information till siffror och mängder och med dessa som

grund genomför man statistiska analyser. Inom kvalitativa metoder är det

forskarens uppfattning eller tolkning av information som står i förgrunden,

och metoden menar att allt kan inte eller bör inte omvandlas till siffror. Den

grundläggande likheten mellan de båda metodsystemen är att de har
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gemensamma syften då båda är inriktade på att ge en bättre förståelse för det

samhälle vi lever i och hur enskilda människor, grupper och institutioner

handlar och påverkas av varandra.33

Patel & Davidson skriver i sin definition att inom kvalitativt inriktad forskning

används ofta verbala analysmetoder, medan det med kvantitativt inriktad

forskning menas forskning som tillämpar statistiska bearbetnings- och

analysmetoder. Vidare skriver de att huvuddelen av den forskning som

bedrivs på områden inom samhälls- och beteendevetenskap idag ofta befinner

sig i gråzonen mellan de båda rena extremerna, det vill säga, det finns inslag av

båda forskningsmetoderna i en undersökning.34

Hur undersökningsproblemet formuleras är avgörande för hur studien

genomförs.35 Ett sätt att se på vårt undersökningsproblem är att det tar upp

två sorters aspekter. En ”mjukare” vinkel i form av kognitionsaspekten, samt

en ”hårdare” i form av de finansiella nyckeltalen. Vi har enbart använt oss av

sekundärdata. När det gäller kognitionsaspekterna har vi använt oss av den

skrivna informationen i respektive företags årsredovisningar. Denna

information filtreras oundvikligen genom våra kognitiva strukturer och tolkas

av oss. De finansiella aspekterna inhämtas även de från årsredovisningar.

Dessa aspekter består av nyckeltal och är följaktligen inriktade på siffror och

statistik. Den finansiella aspekten är mer objektiv än den kognitiva, då siffror

är konkreta på ett annat sätt än text och tal. Således kan sägas att denna studie

har inslag av två olika forskningsmetoder.

                                          
33 Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1991) Forskningsmetodik, om kvalitativa och kvantitativa metoder
Lund: Studentlitteratur
34 Patel. & Davidson  (1991)
35 Patel &  Davidson (1991)
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3.2 UNDERSÖKNINGSANSATSER

Inför en undersökning eller studie gäller det att ta ställning till hur den ska

genomföras – det handlar om att välja ansats. Är det intressant att gå på

djupet i enskilda fall, gå på bredden vid en viss tidpunkt eller studera en

utveckling över tiden? De olika angreppssätten kallas fallstudie,

tvärsnittsstudie samt tidsserie.36 Vår uppsats kan liknas vid en tidsseriestudie,

då det handlar om utveckling och förändringar över tid, men den kan

samtidigt ses som fallstudieinspirerad då vi avser att belysa några olika

aspekter relativt ingående hos ett mycket begränsat antal företag.

Bäck & Halvarson skriver om kunskapsproduktionens tre nivåer, och kallar

dem för den teoretiska nivån, den språkliga nivån och den sociala

verklighetens nivå. Frågeställningar, föreställningsramar, teorier och modeller

hör till den teoretiska nivån. Genom att studera data som samlats in från den

sociala verkligheten, det som vi avser vinna kunskap om, försöker vi besvara

frågeställningarna som formulerats på den teoretiska nivån. Språket är ett

nödvändigt verktyg med vars hjälp vi sedan kommunicerar resultaten till

andra.37

Detta överensstämmer med de steg vi anser oss ta i processen som skapar

kunskap, det vill säga förkunskap till teori, vidare till empiri och därifrån till

analys och slutligen förmedling av resultaten. Vi ville göra en studie där vi

kunde fördjupa oss inom ett teoretiskt område vi kommit i kontakt med under

våra studier vid Linköpings Universitet och som vi fann intressant. För att få

en verklighetsanknytning till de teorier vi valt att studera gjorde vi en empirisk

                                          
36 Wiedersheim-Paul & Eriksson (1991)
37 Bäck H & Halvarson A. (1992) Metodbok. Projekt och utredningar Kristianstad: SNS Förlag



METOD

24

undersökning. Detta kan liknas vid en deduktiv ansats, snarare än en induktiv,

då vi rör oss från den teoretiska nivå till den sociala nivå för att sedan gå

vidare till den språkliga. Definitionsmässigt sett är skillnaden mellan dessa

tillvägagångssätt att induktion utgår från empiri medan deduktion utgår från

teori.38 Ett deduktivt tillvägagångssätt innebär följaktligen att forskaren med

hjälp av befintliga teorier skapar hypoteser som sedan prövas empiriskt,

medan forskare som arbetar induktivt först studerar forskningsobjektet,

empirin, och därefter formulerar en teori utifrån den insamlade

informationen.39

3.3 STUDIENS GENOMFÖRANDE

Vår undersökning kan närmast liknas vid det som inom metodlitteraturen

benämns som beskrivande eller deskriptiv. Vid denna typ av undersökning

studeras ett fåtal aspekter relativt grundligt, antingen undersöks aspekterna var

för sig eller så beskrivs samband mellan olika aspekter. Vanligtvis förekommer

endast en teknik vid informationsinsamlingen40, vilket även är fallet i vår

studie, då vi enbart använder oss av sekundär data från årsredovisningar.

Denna informationsinsamling är dock uppdelad på en kvantitativ och en

kvalitativ del. Vi är främst intresserade av att studera samband mellan olika

aspekter, det vill säga finansieringspolitik och omvärldssyn. Beskrivande

studier används just för att beskriva en företeelse, till exempel ett tillstånd, en

händelse, ett förlopp eller olika handlingar.41

                                          
38 Alvesson & Sköldberg (1994)
39 Patel & Davidson (1991)
40 Patel & Davidson  (1991)
41 Wiedersheim-Paul F. & Eriksson L.T. (1997) Att utreda, forska och rapportera Malmö: Liber
Ekonomi sid 219
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3.3.1 Urval och hantering av empiri

För att ge studien en hög tillförlitlighet anser vi att det är viktigt att redogöra

för hur vi resonerat i vårt val av empiri, gällande såväl företag som källor. I

följande avsnitt kommer vi att diskutera kring urval och hantering av empiri

samt presentera hur vi ser på de för- och nackdelar som dessa tillvägagångssätt

medför.

Urval av empiri
Urvalet av företag baseras på att det, enligt vår uppfattning, är i få branscher

som en så stor anpassning måste ske till omvärldens behov och önskemål som

inom modebranschen. Modeföretag som utför egen design av kläder

uppmärksammar trender, mode, impulser, kultur och händelser från all

världens hörn för att få idéer till nya kollektioner som ska klä stora delar av

befolkningen. Vi har valt att studera de största fristående börsnoterade

företagen inom den svenska butikshandeln med kläder42. Valet att studera

stora fristående börsnoterade företag gjordes då det är denna typ av företag

lämnar den mest omfattande informationen. Hur denna information är

uppbyggd beskrivs nedan i avsnittet om årsredovisningar.

Som vi tidigare nämnt har vi valt att använda oss av sekundära källor i form av

årsredovisningar. Enligt det hermeneutiska synsättet kan såväl böcker, bilder,

anteckningar som personer användas som källa för inhämtning av data43, och

då vår analysenhet är företaget som helhet och vår ansats att studera tänkande

och agerande ur företagsperspektiv, inte ett individuellt perspektiv hos

företagets medarbetare, anser vi att det är lämpligt att använda sig av källor

som representerar företaget som helhet.

                                          
42 Wellmar (2001)
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Årsredovisningen gör detta då den är företagets officiella och mest

omfattande informationskälla. Om vi exempelvis hade valt att intervjua

företagsrepresentanter är det inte osannolikt att de snarare hade, medvetet

eller omedvetet, beskrivit till exempel företagets omvärld ur sin personliga

synvinkel då aspekter som makt och maktspel hade kunnat komma in i bilden,

vilket hade försvårat studien. Naturligtvis är även data som återfinns i

årsredovisningarna sammanställd och skriven av individer, men denna

information ska ändå representera företaget som helhet och delar av

informationen, närmare bestämt resultaträkning, balansräkning,

förvaltningsberättelse och finansieringsanalys, har godkänts av auktoriserade

revisorer.

Hermeneutiker menar att man varken kan eller bör skilja mellan

faktaomdömen och värdeomdömen och förnekar att det skulle finnas

någonting sådant som neutrala fakta44. Vi anser emellertid att då det som

intresserar oss är företagets syn kan det vara av intresse att, åtminstone i den

mån det är praktiskt genomförbart, sålla bort individuella värderingar och

åsikter.

Företagets årsredovisning
Årsredovisningen utgör det mest omfattande dokumentet i börsföretagens

informationsgivning. Förutom de lagstadgade kraven på årsredovisningen

väljer företagen ofta att använda den som en generell informationskanal till

många olika intressenter, varför den ofta även innehåller en stor del frivillig

informationen. Såväl lagstadgad som vanligt förekommande frivillig

                                                                                                                           
43 Andersson (1979)
44 Andersson (1979)
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information presenteras i korthet nedan. Vår källa till detta avsnitt är

Aktiespararnas Aktieskola.45

Den lagstadgade informationen utgörs av resultaträkning, balansräkning, noter

till årsbokslut, finansieringsanalys, förvaltnings- samt revisionsberättelse. De

två förstnämnda ska ställas upp enligt schema i Bokföringslagen.

Resultaträkningen visar företagets resultat för räkenskapsåret samt hur detta

resultat har uppkommit.

Balansräkningen beskriver företagets finansiella ställning vid en viss tidpunkt

och är en uppställning av företagets tillgångar, skulder och egna kapital, vilken

kan sägas vara uppdelade i två delar. Den ena delen, tillgångssidan, visar hur

företagets kapital har använts, medan den andra, skulder och eget kapital,

beskriver vem som har betalat tillgångarna, det vill säga, hur företagets kapital

har anskaffats.

Finansieringsanalysen visar företagets in- och utbetalningar och hur dessa har

påverkat företagets likvida medel, det vill säga, dess kassa, postgiro,

bankmedel och övriga kortfristiga placeringar. Finansieringsanalysen ska

vidare ge information om varifrån företaget har anskaffat medel under året

(tillförda medel) och hur dessa har kommit till användning i verksamheten

(använda medel).

Förvaltningsberättelsen är ett skriftligt komplement till informationen i

årsbokslutet. De uppgifter som ska ingå i förvaltningsberättelsen framgår av

aktiebolagslagen 11 kapital 9§ 1 st. :

”I förvaltningsberättelsen ska upplysning lämnas dels om sådana för bedömning av

bolagets verksamhetsresultat och ställning viktiga förhållanden, för vilka

                                          
45 Aktiespararnas Aktieskola (1997) Läsa och tolka årsredovisningar – En handledning som hjälper
dig att förstå börsbolagens årsredovisningar Eskilstuna: Trycksaksbyrån



METOD

28

redovisning ej ska lämnas i resultaträkning eller balansräkning, dels om händelser

av väsentlig betydelse för bolaget, som inträffat under räkenskapsåret eller efter

dettas slut”.

I förvaltningsberättelsen bör till exempel investeringar och företagsköp

redovisas men uppgifter ska även finnas om genomsnittligt antal anställda

under året samt om räkenskapsårets löner till styrelsen, VD och övriga

anställda. Vidare ska förslag till disposition av bolagets vinst eller förlust ges.

Den information som företag själva väljer att ta med i sina årsredovisningar

har kommit att bli av likartad karaktär i olika företag i och med att en praxis

efterhand har växt fram. Vanligt förekommande frivillig information är året i

sammandrag, vilket är en sammanfattning av årets viktigaste händelser och

några viktiga nyckeltal, VDs kommentar till det gångna året och uttalande om

företagets framtid, en ekonomisk flerårsöversikt som möjliggör en historisk

tillbakablick de senaste åren, information om företagets affärs-/produktområden,

samt en översikt över företagets styrelse och företagsledning. Tillgången på frivillig

information har även påverkat urvalet av företag då stora börsnoterade företag

tenderar att vara generösare med denna informationstyp än icke börsnoterade

företag.

Hantering av empiri
Vår empiri består av kvalitativ och kvantitativ informationen som hämtats ur

företagens respektive årsredovisningar. Den kvalitativa informationen har vi

sammanställt från flera års årsredovisningar, varefter den har sorterats efter

ämnesområden. Vi har i den mån det går försökt göra den fri från våra

värderingar, emellertid påverkas det empiriska underlaget av att det är vad vi

fann intressant utifrån vårt syfte som finns presenterat. Huvuddelen av den

kvantitativa informationen illustreras i grafer då vi anser att denna
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presentationsform gör informationen mer lättöverskådlig. Detta kan göra det

svårt att utläsa specifika tal i diagrammen. De siffror som graferna baseras på

finns därför med i bilaga 1. Formlerna som använts vid beräkningarna av

nyckeltalen återfinns i bilaga 2.

När det gäller JCs förändring i verksamhetsår bör det poängteras att resultaten

för 1996 har åstadkommits under perioden 1 maj till 31 december 1996, det

vill säga, dessa resultat representerar åtta månader, inte tolv som de övriga

perioderna.

För att göra diagrammen där de tre företagens nyckeltal samt Statistiska

centralbyråns (SCB) data presenteras tillsammans mer lättillgängliga och

lättolkade har vi valt att modifiera företagens redovisningsperioder något för

att få dem att sammanfalla sinsemellan samt med datan från SCB. Detta

innebär att redovisningsperioderna anpassas till hela kalenderår. Resultat i

resultaträkningen som skapats under exempelvis 1990-12-01 – 1991-11-30

redovisas följaktligen under 1991, eftersom balansräkningen är daterad till

1991. Rent resultatmässig påverkas ingenting av detta förfaringssätt –

resultaten förblir de samma, de presenteras bara som resultat för 1991 istället

för 1990/1991. Sammanfattningsvis kan sägas att de nyckeltal som presenteras

under exempelvis 1995 har skapats under perioderna 1994-12-01-1995-11-30

(H&M), 1994-05-01-1995-04-30 (JC) och 1994-09-01-1995-08-30 (Lindex).

Mediannyckeltalen som hämtats från SCB redovisas på helårsbasis utifrån

kalenderår.
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3.4 TROVÄRDIGHET OCH TILLFÖRLITLIGHET

Det är viktiga att förhålla sig kritisk till sitt tillvägagångssätt. Ett av de kriterium som vi

vill uppfylla i vår uppsats är att gör den så intressant och trovärdig som möjligt. Därför är

det viktigt att vi är medvetna om de svagheter som finns i tillvägagångssättet, och dessa

diskuteras i detta avsnitt.

När en empirisk undersökning görs önskas ett så tillförlitligt resultat som

möjligt. Idealet är att lyckas spegla det som avses att studeras med tillförlitliga

instrument och utan att egna värderingar påverkar resultatet – man strävar

efter att uppnå en så hög validitet, reliabilitet och objektivitet som möjligt.

Validitet står för i vilket utsträckning studien verkligen speglar det som avses

studeras. Reliabilitet står för graden av tillförlitlighet i instrument med hjälp av

vilket studien genomförs, det vill säga i vilken utsträckning samma värde

erhålls om studien upprepas. Objektivitet står för i vilken utsträckning

värderingar påverkar studien.46  Avslutningsvis kommer vi att diskutera kring

generaliserbarhet, det vill säga huruvida denna studie syftar till att skapa generell

kunskap som kan tillämpas på andra företag.

3.4.1 Validitet

När det gäller test kan man fråga sig vad testet speglar och när det gäller

resultat kan man fråga sig huruvida resultatet avbildar verkligheten, det vill

säga huruvida resultatet är sant.47 Eriksson och Wiedersheim-Paul definierar

begreppet validitet som ”ett mätinstruments förmåga att mäta det som man

                                          
46 Paulsson, U. (1999) Uppsatser och rapporter – med eller utan uppdragsgivare Lund:
Studentlitteratur
47 Arbnor & Bjerke (1994)
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avser att det ska mäta”. Det finns två aspekter av validitet, inre och yttre. Den

inre berör kompatibiliteten mellan begrepp och de operationella

definitionerna av dem, det vill säga att använda rätt definition i relation till det

begrepp som studeras. Följaktligen kan denna aspekt undersökas utan att

empiriska fakta samlas in. Den yttre validiteten avser överensstämmelsen

mellan verkligheten och det värde som man erhåller när man tillämpar en viss

operationell definition.48

Resonemanget om att framställa företaget i god dager gäller även andra typer

av information. Den skriftliga information som återfinns i årsredovisningarna,

i form av VD:s ord med mera, syftar även den till att göra företaget

attraktivt49. Att årsredovisningarnas innehåll, i form av resultaträkning,

balansräkning, förvaltningsberättelse och finansieringsanalys, har godkänts av

auktoriserade revisorer kan dock, anser vi, ses som en garanti för att

informationen som lämnas är verklighetstrogen och kan ses som det närmaste

neutrala fakta det går att komma. Vår förhoppning är vidare att vi ska kunna

ställa oss kritiska till den information vi får och tolka den genom ett filter av

medvetenhet om detta dilemma.

Som tidigare nämnts menas inom hermeneutiken att man varken kan eller bör

skilja mellan faktaomdömen och värdeomdömen och att det inte finns

neutrala fakta.50 Detta kan således tolkas som om informationen från företag

bör betraktas på samma sätt som information från exempelvis externa

analytiker. Vi ställer oss dock något skeptiska till detta. När det gäller

finansiella nyckeltal, som är centrala i den här uppsatsen, spelar dessa en

betydelsefull roll när företagen bedöms av externa intressenter. Detta leder

                                          
48 Wiedersheim-Paul & Eriksson (1997)
49 Aktiespararnas aktieskola (1997)
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rimligtvis till att företagsledningen är mån om att dessa nyckeltal ska framställa

företagen i så god dager som möjligt, vilket kan fresta dem att utnyttja

eventuella möjligheter att ”försköna” olika nyckeltal genom så kallad ”kreativ

redovisning”.51

Vi menar dock att möjligheterna att använda sig av ”kreativ redovisning”, så

att nyckeltalen visar en positivare bild av företaget än vad de annars skulle

göra, minskar om företagen studeras över tiden eftersom de korrekta siffrorna

förr eller senare kommer att ”krypa fram”. Då vår studie sträcker sig över ett

flertal år kommer vi dessutom snarare att titta på nyckeltalens utveckling över

tiden, vilket gör att det är förändringen som är central, inte de absoluta

värdena.

För att öka validiteten i den kvantitativa delen av studien har vi studerat olika

finansiella måtts delkomponenter och hur måtten förhåller sig till varandra.

Detta återfinns i referensramen under avsnittet finansieringspolitik. Vidare har

vi inte använt oss av de nyckeltal som företagen redovisat i sina respektive

årsredovisningar, utan själva beräknat dessa utifrån resultat- och balansräkning

respektive finansieringsanalys.

Vi anser att tillvägagångssättet att själva beräkna nyckeltalen blir mer

rättvisande då vi nu vet med säkerhet att talen för alla företagen beräknas på

samma sätt. Vissa avrundningsfel har dock troligtvis uppstått i dessa

nyckeltalsberäkningar.

                                                                                                                           
50 Andersson (1979)
51 Johansson (1995)
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3.4.2 Reliabilitet

För att uppnå hög reliabilitet bör ett tillvägagångssätt ge samma resultat

oberoende av vem som tillämpar det.52 Varken ur systemsynsätts-53 eller ur

hermeneutikperspektivet54 är hög reliabilitet det allra viktigaste att uppnå.

Enligt systemsynsättet spelar mätresultat och det sätt på vilket mätningen är

utförd mindre roll medan det avgörande är vad mätresultaten kan användas

till.55 Således är inte reliabilitet relevant i den här uppsatsen eftersom vi anser

att varje författare lägger in sina egna tolkningar av informationen som

erhållits, vilket leder till att resultatet inte nödvändigtvis blir detsamma om

någon annan genomför samma studie. Detta betyder dock inte att det inte är

viktigt att redogöra för sitt tillvägagångssätt, men detta hör inte samman med

reliabilitet utan med generell trovärdighet och tillförlitlighet, vilket till skillnad

från hög reliabilitet eftersträvas i studien.

3.4.3 Objektivitet

Att vara objektiv vid genomförandet av en undersökning handlar om att

utföra undersökningen och dra slutsatser av den utan att blanda in egna

värderingar. Det gäller att kunna befria sig från inflytandet från andra delar

inom samma vetenskapsområde, exempelvis det som sägs i litteraturen,

inflytandet från den kulturella, sociala, ekonomiska och politiska miljön, samt

inflytandet från ens egen personlighet, som formats av traditioner,

omgivningen och preferenser. Inflytandet av dessa faktorer bidrar till att det

”riktiga” resultatet blir ”falskt”.56

                                          
52 Wiedersheim-Paul & Eriksson (1997)
53 Arbnor & Bjerke (1994)
54 Wiedersheim-Paul & Eriksson (1997)
55 Arbnor & Bjerke (1994)
56 Arbnor & Bjerke (1994)
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Som tidigare nämnts anser vi att det är vi själva, genom våra värderingar och

erfarenheter, som tolkar den information vi kommer i kontakt med. Då vi

befinner oss närmare det hermeneutiska synsättet än det positivistiska anser vi

inte att fullständig objektivitet genom fullständigt neutrala omdömen är möjlig

att uppnå och inte heller absolut nödvändig. Objektivitet är betydligt viktigare

för positivisten som ställer höga krav på opartiskhet.57

Arbnor & Bjerke skriver vidare att värderingar har en avgörande betydelse för

problemval och problemavgränsningar eftersom alla har egna åsikter om vad

som är väsentligt att fokusera på eller avgränsa bort.58 Detta överensstämmer

bättre med vår syn. Onekligen är det så att vi väljer att studera aspekter som vi

finner intressanta, medan vi lägger mindre eller ingen vikt vid det som vi

uppfattar som oväsentligt. Även begränsningar i form av tid och praktiska

möjligheter bidrar till att vissa områden avgränsas bort.

3.4.4 Generaliserbarhet

Vi avser med denna uppsats beskriva ett mycket smalt teoriområde och

analysera detta genom att jämföra det med en mycket smal del av

verkligheten. Vår förhoppning är att detta ska vara av intresse för dem som

arbetar inom de företag som studeras i uppsatsens empiriska del, men även

för andra företag som befinner sig i situationer som liknar de studerade

företagens situationer. Vidare kan den vara av intresse för dem som är

intresserade av företagsledningars förhållningssätt till finansieringspolitik,

riskpolitik och kapitalstruktur beroende på företagets syn på dess omvärld.

                                          
57 Andersson (1979)
58 Arbnor & Bjerke (1994)
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Vi kommer inte att komma med exempel på typer av företag eller branscher

som skulle kunna finna denna uppsats relevant för sin situation då detta ligger

lång utanför våra ramar, både kunskaps- och tidsmässigt. Ledningen på

företagen i fråga har emellertid troligtvis kunskaper som gör att de kan avgöra

om de resonemang som framförs i denna uppsats är relevanta för dem.

Huvudsyftet är dock inte att skapa en generell rekommendation eller dylikt för

många företag, utan att studera ett begränsat område och skapa kunskap om

detta.

Ovanstående funderingar överensstämmer relativt väl med de resonemang

kring generaliserbarhet som Brunsson för utifrån språkbildningssynen. Enligt

denna syn ses teorin som ett redskap som inte kan utgöra hela beskrivningen

av en given situation. Följaktligen kan teorin inte förväntas vara direkt

applicerbar på en annan del av verkligheten än den som den konstruerats

utifrån. Kunskapsbyggnadens mål är alltså inte att skapa generella teorier som

kan tillämpas på flera områden, utan forskning syftar till förståelse av speciella

situationer. Vidare har aktörerna själva betydligt bättre förutsättningar än

forskaren att avgöra huruvida just de har nytta av en viss teori.59

3.4.5 Kunskapsmål

Våra resonemang i detta kapitel kan sammanfattas i att vi anser att det är vi

själva genom våra värderingar och erfarenheter som subjektivt tolkar vår

omvärld. Därigenom anser vi det vara relevant att, istället för att söka verifiera

teorier, skapa ett språk för att beskriva vår subjektiva syn av en viss del av

verkligheten. Brunsson anser att språkbildning syftar till teorigenerering och
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menar vidare att målet med språkbildning inom företagsekonomi inte är att

komma fram till generella teorier, utan snarare att skapa en förståelse för

specifika situationer. Han skriver att vad forskarna tillhandahåller är begrepp

med tillhörande indikatorer på hur de används och hur de är relaterade till

varandra. ”Vad forskaren kan erbjuda praktikerna är bara optioner på språk

som praktikerna kan välja att försöka applicera i sin egen situation eller ej.”60

Vårt kunskapsmål är således att skapa nya, annorlunda dimensioner på

finansieingspolitik och kognition som i sin tur lägger grunden för förståelse

för sambanden mellan dessa båda teoriområden. Genom detta eftersträvar vi

att själva uppnå en högre grad av kunskap för att sedan förmedla denna

kunskap. För att kunna förmedla kunskapen och därmed bidra till en ökad

förståelse för det studerade området, anser vi att det är nödvändigt att

utveckla ett adekvat språk kring ämnet. Emellertid kan vi inte veta huruvida

läsaren i sin tur förstår och tolkar vad vi vill förmedla på det sätt vi vill att

denne ska förstå eller om det vi säger tolkas på ett annorlunda sätt.

                                                                                                                           
59 Brunsson (1982)
60 Brunsson (1982) sid. 106
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4 
REFERENSRAM

I detta kapitel presenteras de teorier som sammanställts för att användas som verktyg i vår

studie. Det rör sig om finansieringspolitik, kognition och riskbedömning. Avslutningsvis

ämnar vi ge en inblick i den värld som klädföretagen befinner sig i.

4.1 FINANSIERINGSPOLITIK

Inledningsvis tar vi upp begreppet kapitalstruktur och hur denna påverkas av

olika faktorer såsom möjligheter till kapitalanskaffning och lönsamhet,

varefter vi ser till kopplingen mellan ett företags kapitalstruktur och begreppet

risk.

4.1.1 Kapitalstruktur

Balansen mellan skulder och eget kapital kallas kapitalstruktur. Valet av

kapitalstruktur är enbart ett finansieringsbeslut, inte ett investeringsbeslut.61

Således har valet av kapitalstrukur med kapitalanskaffningsproblemet att göra.

Ett företags kapitalstruktur kan illustreras med hjälp av några olika nyckeltal.

Dessa kommer att presenteras nedan tillsammans med andra nyckeltal som

har stark koppling till kapitalstrukturen. När ett företag är helt finansierat med

aktiekapital tillhör hela kassaflödet aktieägarna. När det innehar både skulder

och eget kapital delas kassaflödet upp i två strömmar, en relativt säker som går

till långivarna och en mer riskfylld som går till aktieägarna.

                                          
61 Pike & Dobbins (1986)
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Varje aktie i företaget utgör en andel av företagets eget kapital62 och kallas

även aktiekapital. Vi kommer dock genomgående att skriva eget kapital.

Soliditet
Om andelen eget kapital sätts i relation till totalt kapital framgår företagets

soliditet, även kallat företagets överlevnadsförmåga. Soliditet kan enkelt

illustreras som: ”Eget kapital är lika med tillgångar minus skulder”, en

definition som betyder att om tillgångssumman skulle minska eller skulderna

öka så kommer det egna kapitalet att minska med samma belopp. Till exempel

minskar eget kapital om ett varulager visar sig osäljbart och därmed värdelöst.

Det egna kapitalet får därmed fånga de förluster som uppstår. I dåliga tider

sätter därför det egna kapitalets storlek i proportion till verksamhetens

omfattning en gräns för företagets överlevandeförmåga. Det vanligaste

soliditetsmåttet är: 63

Soliditet i procent = (Eget kapital / Totalt kapital) x 100

En god soliditet bidrar till en jämnare utveckling, då kostnaden för utdelning

trots allt ofta är lägre än kostnaden för lånat kapital. En god soliditet är alltså

en styrkefaktor som ger möjligheter till expansion i goda tider och fångar

förluster i dåliga tider. Ett företag som är verksamt i en viss bransch befinner

sig i en viss riskklass. I och med att ett företagsledningen känner till företagets

riskklass så känner de också till ett optimalt värde på soliditeten. Ju högre risk,

desto högre optimal soliditet. Ett företag med en dålig soliditet måste inrikta

sig på riskeliminering eftersom möjligheterna att ta förluster är svaga. Det

finns ingen möjlighet att satsa på långsiktiga utvecklingsprojekt utan får satsa

på kortsiktiga men säkra projekt.64

                                          
62 Aktiespararnas aktieskola
63 Hallgren (1996)
64 Hallgren (1996)
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Soliditeten varierar mellan olika branscher. Som tumregel för handelsföretag

bör det sättas en praktisk minimigräns vid 12-15 procent samt inte låta

soliditeten sjunka mer än ett par år i följd om företaget befinner sig under 18

procent. Soliditet på 20 - 30 procent bör kommenteras och soliditet på över

30 procent kan behandlas summariskt.65 Vid en soliditet på 60-70 procent har

ett svenskt stationärt företag knappast några räntedragande skulder alls.

Företagets förmåga att generera internt tillförda medel är verktyget att

förbättra en svag soliditet.66

Skuldsättningsgrad
“Skuldsättning ska bedömas med hänsyn till om vi, även under de svåraste

motgångar som kan tänkas, klarar av att betala räntor och amorteringar utan att

råka i likviditetskris.”

Det är den amerikanske finansieringsforskaren Gordon Donaldson som byggt

denna tes på studier av amerikanska företags varierande strategier ifråga om

soliditet och skuldsättning.67

Skuldsättningsgraden visar relationen mellan skulder och eget kapital och

beräknas: 68

Skuldsättningsgrad  =  S/E =   Totala skulder / Eget kapital

För att företagets skuldsättningsgrad inte ska förändras måste den

procentuella ökningen (tillväxttakten) av såväl skulder som eget kapital vara

                                          
65 Hallgren (1996)
66 Hallgren (1996)
67 Hallgren (1996)
68 Johansson (1995)
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densamma som för totala tillgångar.69 Skuldsättningsgradsmål på 30-40

procent kan anses vara rimligt för högriskföretag medan företag med lägre risk

kan förväntas ha 70 procent skulder i deras kapitalstruktur.70

Det kan anses nödvändigt att genom åtgärder av engångskaraktär minska

företagets skuldsättningsgrad till exempel om företaget riskerar att få

försämrad kreditvärdighet och därmed försämrade villkor för upplåning på

marknaden för lång- och kortsiktigt lånekapital. Här kan företag antingen

minska tillgångarna och skulderna, till exempel genom försäljning av tillgångar

för att minska skulder, eller öka tillgångarna och eget kapital, till exempel

genom nyemission såvida det finns marknadsmässiga förutsättningar.71

En ökning i eget kapital kan alltid användas som bas för en ökning i skulder.

En ökning i skulder utöver den optimala skuldsättningsgraden innebär att mer

eget kapital måste införskaffas i framtiden. Om detta är tveksamt bör

företaget öka andelen eget kapital för att få en högre framtida flexibilitet.72

Eftersom totalt kapital är lika med skulder plus eget kapital (T=S+E) står

skuldsättningsgraden (S/E) i direkt koppling till soliditeten (E/T).73 Skillnaden

kan sägas vara att soliditet fokuserar på tillgången på eget kapital medan

skuldsättningsgraden handlar om just skuldsättning. Vi har presenterat båda

måtten, då de i och med sina olika fokus lyfter fram olika aspekter av

kapitalstrukturen.

                                          
69 Johansson (1995)
70 Pike & Dobbins (1986)
71 Johansson (1995)
72 Pike & Dobbins (1986)
73 Hallgren (1996)



REFERENSRAM

41

4.1.2 Kapitalanskaffning

Företag finansierar sin verksamhet dels internt och dels externt. Interna

kapitalkällor är internt tillförda medel eller bantning av någon av balansräkningens

poster. Externa kapitalkällor är räntefria skulder, till exempel räntefria krediter

från leverantörer samt latenta skatteskulder, och räntebärande skulder, det vill

säga upplåning. Proportionerna mellan externa och interna finansieringskällor

är viktiga för ett företags utveckling.74 Skulder kan även särskiljas såsom

kortfristiga eller långfristiga skulder, där kortfristiga brukar definieras såsom

skulder som faller till betalning inom ett år, medan övriga skulder är

långfristiga75.

Interna kapitalkällor
Internt tillförda medel är företagets viktigaste kapitalkälla därför att

användningen av dessa medel ligger helt i företagsledningens hand medan

upplåning fordrar positiva beslut från kreditgivare. En annan anledning är att

trots att det går att få tag på externt kapital ska detta kapital därefter betalas

tillbaka under många år med hjälp av internt tillförda medel.76

Med hjälp av internt tillförda medel kan ett företags självfinansieringsgrad

beräknas, vilket är ett mått på till vilken grad ett företag finansierar sin

verksamhet med internt tillförda medel. Självfinansieringsgrad beräknas:77  .

Självfinansieringsgrad  =  Internt tillförda medel / Kapitalanvändning

där såväl summa Internt tillförda medel som summa Kapitalanvändning

framgår av ett företagets finansieringsanalys.

                                          
74 Hallgren (1996)
75 Aktiespararnas aktieskola (1997)
76 Hallgren (1996)
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Ett annat nyckeltal som visar hur ett företag finansierar sin verksamhet med

egna medel är plowback ratio eller, som vi hädanefter kommer att kalla det,

återinvesteringsgrad. Detta mått står för andelen av årets vinst som “plöjs ner” i

företaget, det vill säga den andel av vinsten som inte delas ut till aktieägarna.

Återinvesteringsgraden beräknas:78

Återinvesteringsgrad = (årets vinst – utdelning ) / årets vinst

Företagsledningen föredrar ofta hålla en viss utdelningsgrad (utdelning per

aktie genom vinst per aktie) oavsett en tillfällig svacka i vinsten, vilket tenderar

att medföra att om företagets vinst är tämligen varierande väljer

företagsledningen att ta det säkra före det osäkra och således hålla en låg

genomsnittlig utdelningsgrad.

Bantning av balansräkningensposter, vilket ovan sades vara det andra sättet att

anskaffa kapital internt, handlar om att reducera omsättnings- och

anläggningstillgångarna i syfte att minska företagets kapitalbehov. Detta kan

ske till exempel genom bättre inköps- och planeringsrutiner (minskade

varulager), försäljning av råvaru- och lagerpartier som har låg

omsättningshastighet, försäljning eller uthyrning av fastigheter som inte

utnyttjas, med mera.79

Externa kapitalkällor
Räntefria skulder som extern kapitalkälla har stor betydelse för ett företags

finansiering och de förekommer bland annat i form av leverantörskredit inom

erbjuden räntefri tid, personalens källskatt, semesterlönereserven, latent

skatteskuld, med mera. Det gäller att utnyttja räntefria skulder i största möjliga

                                                                                                                           
77 Hallgren (1996)
78 Brealey &  Myers (1996)
79 Bergstrand, L-E. (1970) Finansiering Stockholm: Svenska Arbetsgivareföreningen
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utsträckning så länge detta inte innebär att företaget hamnar i ett

beroendeförhållande till kreditgivaren.80

Räntebärande skulder handlar om upplåning81 Dessa skulder uppkommer som

konsekvens av rent finansiella beslut och förhandlingar med långivare om

villkor för räntebetalningar, amorteringar, med mera. Det faktum att

räntevillkor ofta är olika för olika typer av skulder gör att en ökning

räntebärande skulder innebär en påtagligt högre förlustrisk än om ökningen är

hänförlig till räntefria skulder. 82

För det börsnoterade företaget finns det ibland möjlighet att dra till sig

ytterligare ägarkapital via nyemission på börsen eller via tillskott från

institutionella ägare, till exempel investmentbolag. För ett familjeföretag är

tillgången på eget kapital ofta given. Om ägarna inte kan satsa mera, måste

varje tillskott av eget kapital skapas av företagets egen verksamhet.

4.1.3 Villkor för kapitalanskaffning

Ett företags val av kapitalstruktur och således val av kapitalanskaffning

överensstämmer troligtvis inte alltid med vad företaget egentligen önskar.

Olika faktorer kan tänkas begränsa möjligheterna att skaffa fram kapital. Vi

ska titta närmare på några faktorer som sätter sådana begränsningar.

Allt kapital har ett marknadspris som företag förväntas kunna ”betala” för att få

tillgång till kapital. För att få olika typer av banklån måste låntagande företag

kunna betala räntor enligt rådande räntesatser på lånemarknaden och

                                          
80 Hallgren (1996)
81 Hallgren (1996)
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marknadspriset på lånekapital är beroende av om räntan är bunden eller ej,

samt av lånetidens längd och långivarens bedömning av risken för att

låntagaren ej ska kunna uppfylla sina förpliktelser att betala räntor och

amorteringar, med mera.83 Att kunna låna kapital förutsätter dessutom att det

finns tillgängliga krediter på marknaden, samt att företaget uppnår ett sådant

resultat och en sådan likviditetstillväxt att det klarar de ökade räntorna och

den ökade amorteringsbördan som följer med nya lån, vilket beror på

företagets utvecklingsmöjligheter på lång sikt och på de finansiella krav som

därigenom kommer att ställas. Vidare måste företaget kunna lämna säkerheter

som accepteras av kreditgivaren med hänsyn till lagar och förordningar för

banker och andra kreditinstitutioner, och företaget måste kunna ge finansiären

tillgång till informativa ekonomiska rapporter så att företagets ekonomiska

utveckling kan följas upp.84

Även det egna kapitalet har ett marknadspris, ofta betecknat riskkapital∞.

Detta pris är den ränta (förräntning) som riskvilliga placerare förväntar sig att

minst erhålla, i form av värdet idag av dess framtida förväntade utdelningar,

för att de ska vara villiga att tillskjuta riskkapital i företag eller förvärva aktier

på aktiemarknaden. Alterativet är att göra en riskfri placering som till exempel

sätta in pengarna på banken.85

Det marknadsmässiga räntekravet på främmande respektive eget kapital antas

bestå av två respektive tre komponenter. Räntekravet på främmande kapital är

en ersättning motsvarande enbart realräntan och inflationen, medan

                                                                                                                           
82 Johansson (1995)
83 Johansson (1995)
84 Bergstrand (1970)
∞ kallas även riskbärande kapital eller aktiemarknadens förräntningskrav
85 Johansson (1995)
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räntekravet på eget kapital är en ersättning motsvarande realränta, inflation

och en riskpremie.86

Ur företagets perspektiv innebär skuldsättning risk av den anledningen att om

ränta till långivare och andra kreditgivare inte betalas kan de vidta rättsliga

åtgärder för att få betalt. Sådana åtgärder kan tvinga företaget i konkurs. Eget

kapital är mycket mindre riskfyllt för företaget eftersom aktieägare får

ersättning i form av utdelning endast efter att beslut har fattats därom av

styrelsen och aktieägarna kan inte försätta företaget i konkurs. Eftersom

aktieägarna med en lägre säkerhet får ersättning i form av utdelning än vad

långivare har att få ränta, vill vanligen inte investerare satsa kapital i ett företag

såvida de inte förväntar sig att få en högre ersättning (utdelning plus

värdetillväxt) än vad de hade kunnat få som långivare. Investerare skulle alltså

vara ovilliga att ge upp en relativt säker ränteintäkt på utlånat kapital, om de

inte med stor sannolikhet finge en högre avkastning på eget kapital.87

Tre olika mått används för att analysera ett företags ersättning till aktieägare;

direktavkastning, utdelningstillväxt och utdelningsandel. Direktavkastningen

visar hur stor kontantersättningen blir på satsat kapital då aktier köps till

gällande börskurs. Måttet definieras som utdelning i procent av aktiekurs.

Utdelningstillväxten kan beräknas baserat på historisk utdelning och kan

användas som underlag för att prognosticera framtida utdelningstillväxt och

därmed framtida utdelningar. En hög framtida utdelningstillväxt innebär att

avkastningen ökar snabbt på en investering som görs idag. Utdelningsandelen,

eller utdelningsprocenten, är tillsammans med framtida vinster direkt styrande

för den framtida utdelningstillväxten. Måttet definieras som utdelning

                                          
86 Hallgren (1996)
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dividerat med resultat och anges i procent.88 När vi fortsättningsvis talar om

utdelning syftar vi på företagets direktavkastning.

Enligt Hallgren bör ett  företag som vill ha en trygg situation i förhållande till

sina institutionella ägare inte låta dem få vänta alltför länge på utdelning

och/eller värdestegring som stiger snabbare än inflationen.89 Värdestegring

sker genom att det kapital som inte delas ut återinvesteras i verksamheten och

förräntas så att företagets värde ökar. Måttet återinvesteringsgrad

presenterades i avsnitt 4.1.2 i samband med olika typer av kapitalanskaffning.

Utdelningspolitiken kan alltså sägas påverka företagets värde. Det blir här av

betydelse varifrån kapital kommer. Om investerare till exempel föredrar

företag som ger hög direktavkastning kan företag bli mindre benägna att

finansiera verksamheten genom återinvestering. Vissa företag betalar en låg

utdelning för att de är optimistiska när det gäller företagets framtid och vill

behålla medel för expansion, medan andra företag skaffar kapital genom

upplåning, vilket frigör kontanter till utdelning. Vad händer vid en förändring

av direktavkastningen? Om företagets investeringar och upplåning är givna är

nyemission det enda sättet att få tag på det kapital som ska finansiera

ökningen i direktavkastning. Således kan utdelningspolitik ses som en trade-

off mellan å ena sidan återinvestering och å andra sidan lämna

direktavkastning och göra en nyemission. Det finns företag som både

genomför nyemissioner och betalar utdelning. De skulle kunna undvika

nyemissioner om de lämnade en lägre utdelning.90

                                          
88 Aktiespararnas aktieskola (1997)
89 Hallgren (1996)
90 Brealey & Myers (1996)
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Eftersom varje aktie utgör en andel av företagets egna kapital, tillfaller alla

ökningar eller minskningar i företagets värde företagets aktieägare. Kanhända

ökar ett nytt lån risken hos gamla aktier och om innehavarna av dessa gamla

aktier då inte kan tilldelas en högre förräntning för att kompensera denna

ökade risk har värdet på deras investering sjunkit. Om ett företag har lägre

skulder är aktieägarna också nöjda med en lägre avkastning. Ju mer ett företag

har finansierat genom lån, desto mer riskfyllt blir det egna kapitalet, eller

aktiekapitalet, ett samband som förklaras närmare i 4.1.5 och 4.1.6. I takt med

att risk ökar för aktiekapitalet, kräver aktieägarna en motsvarande högre

avkastning.91

Finansieringsmöjligheten är beroende av företagets lönsamhet, då denna

påverkar såväl tillväxten av eget kapital som företagets möjligheter att få

tillgång till främmande kapital92. Så är fallet, därför att av det kapital som

genereras delas en del ut i form av utdelning medan resten återinvesteras och

därmed bidrar till ett ökat eget kapital som kan användas som bas för att

rättfärdiga och bära mer skulder. 93

4.1.4 Lönsamhetskrav

På lång sikt kan företaget inte överleva utan att skapa tillräcklig vinst.94

För att kunna bedöma om vinsten är bra eller dålig måste den sättas i relation

till det kapital företaget är satt att förvalta.95 Räntabilitet är ett sådant mått.

                                          
91 Brealey & Myers (1996)
92 Johansson (1995)
93 Pike & Dobbins (1986)
94 Kinserdal, A. (1995) Affärsredovisningens Logik – ett internationellt perspektiv Lund:
Studentlitteratur
95 Aktiespararnas Aktieskola (1997)
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Räntabilitetsmått definieras allmänt som relationen mellan resultat och kapital,

räknat i procent, och kan kan generellt beskrivas med följande formel:

Avkastning  =  (Resultat / Kapital) x 100

Två olika typer av räntabilitetsmått kommer att presenteras. Skillnaden mellan

måtten beror på vilket resultat- respektive kapitalmått som används i

beräkningarna och gemensamt är att de bygger på resultat ur resultaträkningen

och kapital ur balansräkningen. Dessa mått är räntabilitet på eget kapital och

räntabilitet på totalt kapital: 96

Räntabilitet på eget kapital
Räntabilitet på eget kapital är det avkastningsmått som är mest intressant ur

ägarnas synvinkel, då måttet visar hur företaget förräntat aktieägarnas kapital:

Räntabilitet på eget kapital = RE = Årets vinst / Eget kapital

En hög räntabilitet på eget kapital ger en möjlighet till nedplöjning av internt

tillförda medel. Företagets soliditet, andel eget kapital av totalt kapital, kan då

förstärkas och därmed även dess överlevnadsförmåga. Extern förstärkning av

det egna kapitalet genom nyemission förutsätter att det egna kapitalets

(framtida) räntabilitet gör företaget spännande att satsa pengar i.97

Avkastningen på eget kapital beräknas för att kunna se avkastningen på

ägarnas satsade kapital98. Det egna kapitalets tillväxt är beroende av det kapital

som kan skapas inom företaget eftersom aktieägarnas villighet att öka sin

insats troligen är begränsad. Behovet av kapital ökar även utan volymstillväxt

på grund av inflation.99

                                          
96 Aktiespararnas Aktieskola (1997)
97 Hallgren (1996)
98 Hallgren (1996)
99 Bergstrand (1970)
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Sambandet mellan räntabilitet på eget kapital, andel utdelad vinst, börskurs

samt möjlighet till och villkor för nyemissioner och tillväxt av eget kapital är

av grundläggande betydelse vid långsiktig finansiell planering. En förbättring

av räntabiliteten på eget kapital bidrar till tillväxten av eget kapital på tre olika

vägar: 100

� direkt genom att RE stiger

� indirekt genom att andelen utdelad vinst sjunker

� indirekt genom att möjligheten till nyemissioner förbättras.

Enligt fastställd finansieringspolitik ska nyemissioner i första hand användas

för att finansiera företagsförvärv, stora strukturbetingade investeringar o.dyl.

men ej för att finansiera löpande tillväxt inom befintliga produkt- och

marknadsområden. För att nyemissioner ska kunna bidra till det egna

kapitalets tillväxt måste aktieägarna förvänta sig att det nya kapitalet mist kan

ge en marknadsmässig räntabilitet. Utan sådan förväntningar blir

nyemissionsporten stängd. 101

Räntabilitet på totalt kapital
Räntabilitet på totalt kapital är ett mått som används för att studera vilken

avkastning bolagets totala tillgångar ger, vilket innebär att ingen hänsyn tas till

om det är lånat kapital eller ägarnas pengar som har finansierat tillgångarna.

Räntabilitet på totalt kapital beräknas:102

Räntabilitet på totalt kapital� = RT = Resultat före räntekostnader / Totalt

kapital

                                          
100 Johansson (1995)
101 Johansson (1995)
102 Kinserdal  (1995)
�   (RT =resultat efter avskrivningar plus finansiella intäkter  i % av T)
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Det resultat som de totala tillgångarna genererar ska bland annat täcka ränta

till långivare och ge utrymme för utdelning.103

S/E-bidraget
Hur mycket ett företag betalar för sina skulder framgår av företagets

genomsnittliga skuldränta, vilken beräknas: 104

Genomsnittlig skuldränta = RS = (Räntekostnader + valutakursdifferenser i %

av totala skulder) / Totala skulder inklusive latent skatteskuld

Genomsnittlig skuldränta kan användas för att få fram förräntningsmarginalen på

lånat kapital, vilken är skillnaden mellan räntabilitet på totalt kapital och

genomsnittlig skuldränta, eller (RT - RS). Förräntningsmarginalen multiplicerad

med skuldsättningsgraden, (RT - RS) x S/E, kallas S/E-bidraget. Detta visar

sambandet mellan RT, RS och S/E och illustrerar till exempel att när RT

överstiger RS blir S/E-bidraget positivt och därefter högre ju högre S/E är.

Det kan även sägas vara det bidrag till räntabiliteten på eget kapital som det

lånade kapitalet lämnar.105

Sambandet mellan räntabilitet på eget kapital, räntabilitet på totalt kapital,

genomsnittlig låneränta och skuldsättningsgrad kan användas som underlag

för analys och planering av ett företags finansieringspolitik, vilken i detta

avseende avser val av skuldsättningsgrad, ett val som styrs av uppsatta mål för

räntabiliteten på eget kapital och villigheten att ta risk. 106 Samband framgår av

formeln för finansiell utväxling och vi ska titta närmare på denna formel.

                                          
103 Kinserdal (1995)
104 Johansson (1995)
105 Johansson (1995)
106 Johansson (1995)
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4.1.5 Finansiell utväxling

Formeln för finansiell utväxling visar hur det egna kapitalets räntabilitet, vilket

är kopplingen till ägarnas yttre krav, beror av totalkapitalets räntabilitet, S/E-

bidraget, det vill säga förräntningsgrad multiplicerat med skuldsättningsgrad,

samt skatte: 107

RE = RT + (RT – RS) x S/E x ((100-Z)/100)

Denna formel visar att en hög räntabilitet på eget kapital kan erhållas genom:

� En hög räntabilitet på totalkapitalet

� En hög andel räntefria skulder vilket ger en låg genomsnittlig räntekostnad

� En hög andel skulder, förutsatt att totalkapitalets räntabilitet är högre än

skuldräntesatsen

Omvänt får det egna kapitalet känna av stora förluster om totalkapitalets

räntabilitet är negativ. Det kan vid hög skuldsättning även räcka att

totalkapitalets räntabilitet understiger skuldräntan. Observera att om ett

företag är förlustbringande så finns det ingen skatteeffekt, varför sista termen

då skulle bli noll.108

Finansiell utväxling kallas i olika sammanhang finansiell hävstångseffektΦ och

innebörden i detta begrepp är att vid ett givet eget kapital kan RE ökas genom

att ett företag lånar kapital och placerar detta till högre förräntning än

skuldräntan.109 Ju högre skuldsättningsgraden är, desto större effekt får en

förändring av RT på RE – den så kallade hävstångseffekten.110 En låg soliditet (hög

skuldsättning) ger alltså en hög finansiell utväxling, det vill säga den ger en

                                          
107 Hallgren (1996)
108 Hallgren (1996)
Φ  även kallat leverage eller utväxlingseffekt
109 Hallgren (1996)
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hög räntabilitet på det egna kapitalet när företaget i goda tider förräntar lånade

pengar bättre än låneränta. På samma sätt kan det ge katastrofala

lönsamhetsfall när totala tillgångarnas räntabilitet sjunker under låneränta. En

låg genomsnittlig skuldränta bidrar till resultat både i goda och dåliga tider.111

Som nämnts ovan är formeln för finansiell utväxling användbar vid

företagsanalys. De viktigaste användningsområdena är lönsamhetsanalys,

analys av kapitalstrukturen, samt riskanalys.

� En lönsamhetsanalys handlar om att med hjälp av formeln för finansiell

utväxling undersöka hur formelns olika komponenter bidrar till

räntabiliteten på eget kapital. På så sätt är det möjligt att klargöra orsaken

till en förändring eller förbättring av företagets lönsamhetsutveckling. Till

exempel visar en positiv differens mellan räntabilitet på totalt kapital och

genomsnittlig skuldränta att företaget kan förränta sitt totalkapital bättre än

vad det i genomsnitt kostar att låna.

� En analys av kapitalstrukturen kan göras, då formeln innehåller förhållandet

mellan skulder och eget kapital. Det handlar här om att bedöma

storleksförhållandet mellan skulder och eget kapital, samt studera hur

förändringar i kapitalstrukturen förändrar företagets lönsamhet. Till

exempel kan en hög skuldsättningsgrad vara mycket riskabel om

räntabiliteten på totalt kapital tenderar att vara mindre än den

genomsnittliga skuldräntan.

� En riskanalys syftar till att analysera hur företagets finansieringspolitik

påverkar företagets totalrisk, det vill säga variationen i avkastning på eget

kapital. Om risk handlar nästa avsnitt.112

                                                                                                                           
110 Johansson (1995)
111 Hallgren (1996)
112 Aktiespararnas aktieskola
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4.1.6 Riskpolitik

Företag måste överväga vilka risker som finns i den situation det befinner sig i

och ta ställning till dessa i arbetet kring den finansiella strategin. Det kan här

röra sig om risker förknippade med den finansiella utväxlingen eller operativa

verksamhet. Hallgren talar om två olika typer av risk och beskriver dessa

såsom:113

� Finansiell riskΘ, vilken innebär risk för kapitalkostnadsförändringar, för

likviditetskris på grund av störda betalningsströmmar, samt risk för

likvidation på grund av förbrukat kapital.

� Affärsriskφ innebär risk för konjunktursvängning, vilken är olika stark i

olika branscher, för konkurrensförsprång, för personalbrist, eller för olika

samhällsingripanden, såsom tullmurar, punktskatter eller regler för

marknadsföring.

Även Pike & Dobbins klassificerar risk i affärsrisk och finansiell risk i

samband med finansiell strategi och menar att:114

� Finansiell risk är den risk som resulterar ur användandet av skulder.

Finansiell utväxling ökas genom att ta på sig fler lån och därigenom

framkalla fler fasta räntekostnader och öka variationen i nettointäkter.

� Affärsrisk uppkommer i och med företagets val av proportion mellan fasta

kostnader och rörliga kostnader.

Johansson har samma syn på risk som de två ovan nämnda men har dessutom

lagt till riskbegreppet totalrisk; affärsrisk är den risk som är förknippad med

                                          
113 Hallgren (1996)
Θ  även kallat financial leverage
φ   även kallat operating leverage, rörelserisk, operativ risk eller automatisk risk
114 Pike & Dobbins (1986)
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företagets investeringspolitik, prispolitik, marknadspolitik och övriga delar av

företagspolitiken förutom finansieringspolitiken, vilken istället är hänförlig till

finansiell risk. Totalrisk är den risk som är beroende av den totala

företagspolitiken, inklusive finansieringspolitiken. Johansson har dock gått ett

steg längre än att endast dela upp risk i olika typer, då han har kopplat de tre

riskbegreppen till den finansiella utväxlingsformeln. Affärsrisk mäts som

spridning i räntabiliteten på totalt kapital, finansiell risk hänger samman med

spridning i S/E-bidraget och totalrisk mäts som spridning i räntabiliteten på

eget kapital. Detta illustreras i figur 2. 115

Figur 2: Förhållandet mellan finansiell utväxling och risk  (Vårt figurnamn)

Källa: Johansson, S-E. (1995) Företagets lönsamhet, finansiering och
tillväxt – Mål, samband och mätmetoder 2. uppl. Lund: Studentlitteratur

I ett företag utan skulder är affärsrisk och totalrisk identiska. Ökningen i

totalrisken (spridningen i RE) ökar när skuldsättningsgraden stiger, förutsatt att

rörelserisken (spridningen i RT) samtidigt är oförändrad. En och samma

totalrisk kan uppenbarligen erhållas genom olika kombinationer av affärsrisk

och finansiell risk.116

Inom företagspolitiken strävar företagsledningen efter att reducera

affärsrisken i syfte att möjliggöra erforderlig lånefinansiering. I sådana

situationer är huvudfrågan inte vilken totalrisk företagets ägare och ledning är

villig att ta, utan snarare vilken affärsrisk företagets långivare godtar för att

                                          
115 Johansson (1995)
116 Johansson (1995)

     Totalrisk    =     Affärsrisk       +       Finansiell risk

         RE          =          RT             +       (RT - RS) x S/E
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vara villiga att fylla det finansieringsbehov som en begränsad möjlighet till

finansiering med eget kapital medför.117

Risken hos ett aktiekapital reflekterar affärsrisken hos de verkliga tillgångarna i

ett företag. Ju mer ett företag har finansierat genom lån, desto mer riskfyllt blir

dess aktiekapital. Aktieägarna bär en finansiell risk till den grad som företaget

har lån för att finansiera dess realinvesteringar. En ökad total upplåning lägger

alltså finansiell risk till affärsrisken. Att låna kapital sades ovan skapa finansiell

utväxling (hävstångseffekt). Finansiell utväxling påverkar inte risken eller

förväntad avkastning på företagets aktier men det ökar risken på aktiekapitalet

och leder till att aktieägarna kräver en motsvarande högre avkastning.118

Aktieägarna vill således ha en högre avkastning i gengäld för att ta på sig en

finansiell risk förutom den affärsrisk de redan accepterat genom att köpa

aktier i företaget. 119

4.1.7 Teorier kring val av kapitalstruktur

I avsnitt 4.1.3 beskrevs varför främmande kapital kostar mindre än eget

kapital. Denna skillnad i kapitalkostnad är av stor betydelse i valet av

kapitalstruktur. Hallgren menar att det handlar om att söka den blandning av

eget och främmande kapital där totalkostnaden för kapital är lägst. Antag att

ett företag har en konstant kapitalkostnad på 15 procent oberoende av

kapitalstrukturen medan främmande kapital har en likaså konstant kostnad av

11 procent. Följden skulle här bli att man ser en minimal totalkostnad vid en

soliditet i närheten av noll. Detta exempel leder till ett enkelt svar på frågan

om kapitalstruktur. Vid soliditeten noll och 100 procent skulder är

                                          
117 Johansson (1995)
118 Brealey & Myers (1996)
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totalkostnaden minimal. Problemet är att så snart problem uppstår så går ett

företag utan eget kapital under. 120

Att välja kapitalstruktur kan även ses som en avvägning mellan å ena sidan en

hög skuldsättning som bidrar till skatteavdrag på räntekostnader och å andra

sidan en låg skuldsättning som minskar risken för att hamna i finansiellt

trångmål. Enligt trade-off teorin vägs de skattefördelar som följer med upplåning

mot kostnaden för finansiellt trångmål. Trade-off teorin menar således att

företag med säkra, materiella tillgångar och hög beskattningsbar inkomst att

skydda borde ha en hög skuldsättningsgrad, medan olönsamma företag med

riskabla, immateriella tillgångar borde förlita sig på finansiering med eget

kapital. Teorin säger även att företag med mycket hög skuldsättningsgrad, för

hög för att skulderna ska kunna betalas tillbaka med internt tillförda medel

inom ett par år, borde ge ut fler aktier, begränsa utdelning, eller sälja av

tillgångar för att öka kassan och utifrån denna kunna återbalansera

kapitalstrukturen.121

Många menar att skattesystemet gynnar upplåning, medan andra menar att

skatteeffekten ofta är lätt överdriven, då upplåning inte är det enda sättet att

skydda inkomsten mot skatt. Företag har avskrivningar för anläggningar och

utrustning och vidare kan vissa investeringar, exempelvis i immateriella

tillgångar, kostnadsföras omedelbart. I båda fallen minskar resultatet före

skatt. Ju mer ett företag skyddar sina intäkter på ett annat sätt än genom att ha

höga avdragsgilla räntekostnader, desto lägre blir den förväntade

skattefördelen som följer med skuldsättning.122

                                                                                                                           
119 Pike & Dobbins (1986)
120 Hallgren (1996)
121 Brealey & Myers (1996)
122 Brealey & Myers (1996)
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Någonting som inte förklaras av trade-off teorin är varför några av de mest

framgångsrika företagen strävar efter att ha små skulder och därigenom ger

upp värdefulla skatteskydd. Merck illustrerar ett udda fakta om

kapitalstrukturen i verkligheten: inom en industri är det de mest lönsamma

företagen som generellt sett lånar minst. 123

I allmänhet föredras utväxling och skatteavdrag upp till en viss gräns men

hänsyn tas till den risk de skulle utsättas för om de gick över gränsen. Även

om företag gillar den lägre risk som eget kapital innebär, är de medvetna om

att eget kapital är avsevärt dyrare än lånat kapital.124 Som tumregel kan

användas att ett företag bör låna för att kunna ta del av de skattefördelar som

medföljer räntebetalningar men inte låna så mycket att de hamnar i finansiellt

trångmål. 125   

En annan teori, pecking-order teorin, bygger på att information är osymmetrisk,

vilket innebär att företagsledare vet mer om företagets utsikter, risk och värde

än företagets investerare. Detta ger sig i uttryck till exempel i form av

förändringar i aktiekursen till följd av ett tillkännagivande av

företagsledningen. När ett företag tillkännager en ökning i utdelning stiger

normalt aktiekursen., eftersom aktieägarna ser ökningen som ett tecken på

företagsledningens tro på framtida vinst. Med andra ord, utdelningen ökar

informationsflödet från företagsledningen till investerarna. Detta är fallet

endast om företagsledningen vet mer än investerarna. Osymmetrisk

information påverkar valet mellan interna och externa medel och mellan

                                          
123 Brealey & Myers (1996)
124 Anthony, R.N., Reece, J.S. & Hertenstein, J.H. (1995) Accounting - Texts and Cases 9.ed.
Chicago: Richard D. Irwin, Inc.
125 Pike & Dobbins (1986)
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upplåning eller nyemission, vilket leder till en rangordning av kapitalkällor, där

kapitalanskaffning sker med i första hand internt tillförda medel, i andra hand

upplåning och i sista hand genom nyemission. Nyemission är den sista

utvägen när företaget inte har någon möjlighet till upplåning.126

Pecking-order teorin förklarar bland annat varför det mest lönsamma

företaget generellt sett lånar minst, det beror inte på att det har ett lågt

skuldsättningsgradsmål, utan på att de inte behöver externt kapital. Mindre

lönsamma företag lånar kapital eftersom de inte har egna  genererade medel

att tillgå och eftersom upplåning är först på rangorderlistan efter

egenfinansiering. Enligt pecking-order teorin är utnyttjande av skattesköldar

av mindre betydelse, då skuldsättningsgraden förändras vid obalans i

självfinansiering, i nettoutdelning och vid realinvesteringar. Mycket lönsamma

företag med begränsade investeringsmöjligheter arbetar sig ner till en låg

skuldsättningsgrad, medan företag med investeringsmöjligheter som sträcker

sig utöver vad de själva kan generera måste låna mer och mer. Denna teori

förklarar skillnaden i förhållandet mellan lönsamhet och finansiell utväxling

inom en bransch. Antag att företag generellt sett investerar för att hålla en viss

tillväxt som råder i branschen. Detta innebär att graden av investeringar kan

sägas vara ungefär lika inom en bransch. Givet en viss direktavkastning som

måste hållas, har det minst lönsamma företaget mindre interna medel och

måste således låna mer.127

För att göra val mellan alternativ med olika stor risk behöver beslutsfattaren

precisera sin attityd till risk. Olika beslutsfattare kan ha olika riskattityder. Vad

                                          
126 Brealey & Myers (1996)
127 Brealey & Myers (1996)
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som för det enskilda företaget exempelvis är en ”optimal” finansieringspolitik

blir således beroende av villigheten till risktagande, det vill säga riskattityden.128

Vi frågade oss redan i kapital 1 vad som ligger bakom valet av kapitalstruktur

och några aspekter som kan tänkas styra valet har tagits upp i detta avsnitt, då

vi har studerat fördelar och nackdelar med en viss kapitalstruktur, samt tagit

upp inre och yttre möjligheter och begränsningar till att förändra

kapitalstrukturen, där de inre beror av möjlighet till självfinansiering och de

yttre av intressenters vilja att skjuta till eller låna ut kapital.

Finansieringspolitiken sades även bero av villigheten till risktagande. Den

kapitalstruktur ett företag har torde i sista änden vara en produkt av flertalet

överväganden, beräkningar och värderingar. Vad som ligger bakom en

individs sätt att tänka och handla ligger inom området för

kognitionsforskning, ett område som vi ska titta närmare på i det avsnitt som

följer.

                                          
128 Johansson (1995)
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4.2 KOGNITION

Kognition kan enkelt definieras såsom: ”Organisation av vår varseblivning som kunskap

och vetande, begreppsbildning och behärskande av symboler.”129 Detta citat är en mycket

kortfattad beskrivning av vad kognition handlar om. En förståelse för vad kognition är och

hur det påverkar beslutsfattares agerande kommer att ges i detta avsnitt. Den kognitiva

aspekten är viktig att beakta när det handlar om hur företag ser på sin omvärld och utifrån

denna syn väljer att agera, då kognition ligger till grund för varje val, beslut och agerande.

4.2.1 Vad är kognition?

Någonting som benämns som kognitivt avser kognition, kunskap, och/eller

intellekt.130 Kognition är de tankeprocesser i vilka information och kunskap

hanteras. Ordet kognition kommer av latinets cogni´tio, som betyder

undersökning, inlärande, kunskap eller lära känna (med sinnen eller förstånd).

Tankeprocesserna, eller -funktionerna, innefattar varseblivning, minne,

begreppsbildning, resonerande, problemlösning och uppmärksamhet.131

Inom området för kognitionsforskning studeras bland annat hur individer

varseblir händelser i deras omvärld, hur information om omgivningen

bearbetas, förmedlas och bevaras.132 De centrala frågorna inom

kognitionsforskningen berör ämnen såsom perceptions- och minnesmodeller,

inlärning, begreppsbildning, språkförståelse, problemlösning samt planering.133

                                          
129 Bonniers Compact Lexicon 2000: Kognition
130 Bonniers Compact Lexicon 2000 (1999) Stockholm: Bonniers lexikon, sökord  ”Kognitiv”
131 Nationalencyklopedin (1993) Bokförlaget Bra Böcker AB, Höganäs
132 Ericson (2000)
133 Nationalencyklopedin (1993)
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Bood skriver att individer är oförmögna att korrekt hantera all olika data som

vi mottar på grund av vår begränsade förmåga att behandla information och

intryck. Därför skapas förenklade mentala modeller över omvärlden som

fungerar som en referensram vid tolkning och handling. Dessa mentala

modeller beror på historiska händelser, och modifieras av aktuella erfarenheter

för att passa framtida situationer. Således kan kognitiva processer ses som

kopplingar mellan dåtid, nutid och framtid samt som länkar mellan extern

information och intern tolkning.134 Det är med vår kognitiva förmåga vi

tänker, planerar, beslutar, skapar och producerar i våra dagliga liv.135

4.2.2 Kognition och emotion

Kognition beskrivs dock vanligtvis som känslofria mentala strukturer som

skapats av tidigare erfarenheter och som underlättar tolkning och

strukturering av information.136 Enligt vissa författare är känslor tätt

förknippade med kognition då de kan bli direkt styrande för en individs

tänkande och agerande. Människor bedömer och värderar ständigt varandra

och sin omvärld.137 Den emotionella reaktionen beror av huruvida individen

associerar ett intryck till positiva eller negativa minnen.138

4.2.3 Kognition och motivation

Motivationsprocesser, såsom önskningar, planer och intentioner, har ett delvis

kognitivt innehåll då de handlar om någon form av mål som personen vill

uppnå. Mänskligt beteende kan till stor del ses som ett resultat av att vi dels

                                          
134 Bood (1998)
135 http://tema1.sskkii.gu.se/julio/kit/index.html
136 Lindell et al (1998)
137 Ericson (2000)
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har mål som vi försöker uppnå och dels har olika föreställningar om hur dessa

mål bäst uppnås.139

4.2.4 Vad är kognitiva strukturer och hur skapas de?

Vi väljer att omväxlade använda uttrycken kognitiva kartor, kognitiva

strukturer samt mentala kartor och strukturer beroende på hur

originalförfattarna valt att uttrycka sig, utan att diskutera huruvida det finns

några definitionsskillnader mellan dessa begrepp.

Redan 1948 gav Tolman en definition på kognitiva kartor, en definition som

dock fortfarande  känns aktuell och lyder:

”…a cognitive map refers to a mental model which allows a particular problem

domain to be framed and simplified so that it can be understood”140

Kognitiva kartor består av koncept och förklaringar av relationer mellan olika

koncept.141 Strukturerna kan vara explicita, det vill säga medvetna, eller

implicita/omedvetna. Den implicita kunskapen är vanligtvis djupare och är

mycket större än den kunskap som är medveten och kan kommuniceras.142

En individs kognitiva struktur skapas av dennes personlighet, bakgrund och

tidigare erfarenheter.143 De flesta individer har utvecklat speciella färdigheter

                                                                                                                           
138 Lundh, Montgomery & Waern (1992)
139 Lundh, Montgomery & Waern (1992)
140 Swan J. & Newell S. (1998) Making sense of Technological Innovation: The Political and Social
Dynamics of Cognition, sid. 125 ur Eden, C. & Spender, J.C. Eds. (1998) Managerial and
Organizational Cognition – Theory, Methods and Research London: Sage Publications Ltd.
141 Swan & Newell (1998)
142 Bood (1998)
143 Lindell et al (1998)
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på något område, där vi vanligtvis kan se mer komplexa sammanhang och

göra finare distinktioner än vad många andra kan. Inom detta område har

individen mer utvecklade kognitiva strukturer än andra, medan det omvända

kan gälla på anda områden. Utvecklingen av kognitiva strukturer är alltså till

stor del en fråga om erfarenheter och inlärning.144 Kognitiva strukturer fyller i

eventuella informationsluckor samt sorterar bort eller förenklar intrycken om

det finns för mycket information.145

4.2.5 Kollektiva kognitiva strukturer

Medan det individuella kognitiva schemats struktur avgör förmågan att se och

förstå omvärlden och dess möjligheter och hot, innebär social kognition att en

gemensam bild av omvärlden formas när många individer uppfattar samma

saker.146 Kollektiva kognitiva strukturer innebär att individernas

undermedvetna mentala modeller eller kartor av omvärlden ser relativt lika ut,

samt att individerna delar ett gemensamt språk som möjliggör

beslutsfattande.147

Inom varje bransch eller industri förekommer generella uppfattningar och

åsikter som delas av företagen och aktörerna i branschen eller industrin.

Uppfattningarna och åsikterna gäller exempelvis uppförandekoder, spelregler

och utrymme för handlingsfrihet. Hellgren och Melin kallar dessa

gemensamma kognitiva strukturer för industriell visdom (industrial wisdom).

                                          
144 Lundh, Montgomery & Waern (1992)
145 Hellgren B. & Melin L. (1993) The Role of Strategists’ Ways-of-thinking in Strategic Change
Processes ur Hendry, J. & Johnson, G. (1993) The Strategic Management Society Bognor Regis:
John Wiley & Sons Ltd.
146 Ericson (2000) s.113
147 Heijden, van der K. & Eden C. (1998) The Theory and Praxis of Reflective Learning in Strategy
Making ur Eden, C. & Spender, J.C. Eds. (1998) Managerial and Organizational Cognition –
Theory, Methods and Research London: Sage Publications Ltd.
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Även företagskultur fungerar som en kollektiv kognitiv struktur genom sitt

delade synsätt, sina delade värderingar och trosuppfattningar.148

Hellgren & Melin anser att det föreligger relativt klara kopplingar mellan

ledares mentala strukturer, deras tolkningar av omvärlden och deras agerande.

Detta innebär att även om organisationers agerande har att göra med delade

värderingar och kollektivt handlande så baseras detta agerande på individuella

kognitiva processer.149 Johnson, Daniels & Asch skriver att det är tydligt att

inslag av individuella val inom den strategiska beslutsprocessen har en effekt

på organisationens prestation.150 Vissa forskare, exempelvis Porac, har dragit

slutsatser som tyder på att individer förenklar omvärldsinformation och

intryck samt att individer inom en grupp eller organisation tenderar att

uppvisa likheter när det gäller både innehåll och struktur på kunskap.151

4.2.6 Kognition och lärande

Kognitionsbegreppet omfattar kognitiva scheman som är komplexa, mentala

representationer av vår samlade kunskap om världen och om oss själva. Att

utveckla kunskap och att lära är att modifiera, förändra och förnya kognitiva

scheman.152 Lärande inom organisationer är främst en social process där

individuella medlemmar tar till sig och utvecklar nya kognitiva strukturer, i

form av kunskap, tillsammans. Organisatoriskt lärande sker genom att

kunskap som inlärts och utvecklats hos individuella medlemmar, det vill säga

individuella kognitiva förändringar, blir en del av organisationens minne eller

                                          
148 Hellgren &  Melin (1993)
149 Hellgren & Melin (1993)
150 Johnson P., Daniels K. & Asch R. (1998) Mental Models of Competition ur Eden, C. &
Spender, J.C. Eds. (1998) Managerial and Organizational Cognition – Theory, Methods and
Research London: Sage Publications Ltd.
151 Johnson, Daniels &  Asch (1998)
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av dess kunskapsbas. Precis som individuell kunskap fungerar kollektiv

kunskap som ett tolkningsschema och bas för agerande.153

”Organizations learn as individual members act as agents of organizational action

and learning.”154

Emellertid blir inte all kunskap som inlärts och utvecklats av alla individuella

medlemmar automatiskt en del av den kollektiva kunskapsbasen. För att detta

ska ske krävs att den kognitiva strukturen accepteras av andra och anses som

relevant för organisationens verksamhet.155 För att leda en organisation på ett

bra sätt krävs dels effektiv konversation, vilken är beroende av delade

meningar och värderingar, eftersom individuella handlingar annars inte strävar

mot organisatorisk målöverensstämmelse. Följaktligen är det viktigt med ett

gemensamt lärande i organisationen, då detta leder till gemensamma

värderingar och ett gemensamt språk.156

4.2.7 Relationen ledares kognition och organisationens resultat

Enligt Johnson, Daniels & Asch är ledare kapabla att fatta tillfredsställande

beslut även om informationen som besluten baseras på ses som något

bristfällig, eftersom de är vana att hantera denna typ av problem. Till hjälp i

sådana situationer har de den kunskap som bildats genom liknande, tidigare

erfarenheter. Detta leder till en lärandeprocess där ledarna stegvis samlar på

sig ytterligare tillvägagångssätt och taktiker för att hantera beslutssituationer.157

                                                                                                                           
152 Bood (1998)
153 Bood (1998)
154 Bood (1998) sid.216
155 Bood (1998)
156 Heijden. &  Eden (1998)
157 Johnson, Daniels &  Asch (1998)
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Förändringar, exempelvis i ett företags strategi, kommer ofta av att ledningens

bild av omvärlden och således deras referensram har ändrats. Denna

förändring leder då till nya tolkningar av möjligheter och hot, och eventuellt

till behov av intern anpassning och förändring.158 Det är mer sannolikt att

omvärldsuppfattningar som är gemensamma i organisationen leder till

förändringar än uppfattningar som individbundna. Hur mycket påverkan en

individ har beror dock på hur inflytandet och makten är fördelad mellan

individer och grupper inom organisationen.159

Enligt Meindl, Stubbart & Porac finns det ett stort intresse inom litteraturen

kring organisatorisk kognition att tyda hur kognitiva processer och strukturer

leder till för organisationen viktiga resultat, såsom lönsamhet, grad av

innovation och flexibilitet. En underliggande orsak till detta intresse är att

kognitiva föreställningar, teoretiskt sett inte anses särskilt intressanta om de

inte har mätbara effekter på organisationsresultat. Emellertid är kognitiva

föreställningar svåra att mäta, och om de är mätbara kan det vara svårt att

direkt koppla dem till resultaten då dessa även påverkas av andra variabler

som kan vara sammanflätade med kognitionen.160

Meindl, Stubbart & Porac lyfter dock fram Priems arbete som ett viktigt

exempel på hur en forskare lyckats visa samband mellan kognition, beteende

och resultat. Detta gjordes genom att Priem jämförde olika VDs

trosföreställningar utifrån hur väl de överensstämde med

litteraturrekommendationer gällande omvärldsanpassning. Han fann att de

                                          
158 Hellgren & Melin (1993)
159 Swan & Newell (1998)
160 Meindl J., Stubbart C & Porac J. (1994) Cognition Within and Between Organizations: Five Key
Questions Organization Science/Vol. 5, No. 3, August 1994
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företag som hade en VD vars trosföreställningar överensstämde väl med

litteraturen på området hade bättre resultat än de andra företagen.161

Vi har i detta avsnitt presenterat begreppet kognition och bland annat skrivit

om hur våra kognitiva strukturer avgör vår förmåga att se och förstå

omvärlden och hur detta kan kopplas till vårt agerande. Våra kognitiva

strukturer kan således sägas inverka på hur vi ser på olika saker samt avgöra

vilka beslut vi fattar. Vi kommer att gå in lite djupare på just beslutsfattande

och då framför allt i förhållande till risk.

4.3 RISKBEDÖMNING I BESLUTSPROCESSER

“Any assassment of risk is completely subjective. Senior management can often be confused

by either a range of possible outcomes or an attempt to assess the probability distribution.”162

Bedömning av risk är, enligt citatet ovan, en subjektiv process. Om det inte specificeras vad

som avses med risk kommer en egen betydelse att läggas i ordet, vilket kan leda till

misstolkningar som helt enkelt beror på att ordet används på olika sätt163. Vi kommer av

denna anledning att diksutera kring risk för att klargöra hur vi ser på begreppet.

4.3.1 Beslutsfattande

Studier av beslutsfattande ligger i gränslandet mellan kognitiv psykologi och

social psykologi. I beslutsfattandeprocessen förekommer klart kognitiva

aspekter, såsom bedömning, värdering och integration av information om

                                          
161 Meindl, Stubbart & Porac (1994)
162 Pike & Dobbins (1986) sid. 127
163 NUTEK – Närings- och teknikutvecklingsverket (1992) Riskbedömning – kunskap om risker
Stockholm: Närings- och teknikutvecklingsverket
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alternativa valmöjligheter. Emellertid påverkas även beslut av beslutsfattarens

sociala bakgrund, samt andra individers förväntningar och agerade. Detta är

mer socialpsykologiska aspekter.164

Under en beslutsprocess förekommer en subjektiv bedömning av

sannolikheten att en händelse ska inträffa165. Sannolikheten för att en viss

händelse ska inträffa kan betecknas som risk, men även vad som kan hända

kan avses med ordet risk. Innebörden av ordet risk är alltså inte helt

okomplicerad, och än mer oklart blir det om det talas om en stor risk. En stor

risk kan innebära att en konsekvens är mycket allvarlig och/eller att

sannolikheten att konsekvensen ska inträffa är hög.166

Därefter följer en bedömning av värdet hos de konsekvenser som med större

eller mindre sannolikhet förknippas med olika valalternativ. Samma

konsekvens bedöms dock olika av olika individer och kan även bedömas olika

av samma individ under olika situationer, således är konsekvensvärderingen

subjektiv. Ju positivare en konsekvens av ett alternativ bedöms vara, desto

högre är naturligtvis sannolikheten att detta alternativ väljs.167

4.3.2 Integrering av sannolikhets- och värdebedömningar

Beslutsfattare integrerar de bedömningar som gjorts gällande sannolikheter

med värderingar för att avgöra vilket valalternativ som är mest attraktivt.168

Det är summan av de två tidigare beskrivna aspekterna, det vill säga hur

allvarlig en konsekvens är och sannolikheten för att den ska inträffa, som är

                                          
164 Lundh, Montgomery & Waern (1992)
165 Lundh, Montgomery & Waern (1992)
166 Rollof, J. (1999) Effektivare beslut Lund: Studentlitteratur
167 Lundh, Montgomery & Waern (1992)
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intressant. Det kan vara möjligt att acceptera ett allvarligt negativt utfall om

sannolikheten är mycket liten. Å andra sidan kan en risk med hög sannolikhet

accepteras om konsekvensen endast orsakar mindre ”smärta”.169

4.3.3 Informationstydning och goda beslut

Personlighet och intuition har stor betydelse för hur olika beslutssituationer

angripes. Vissa människor är logiska och rationella. De bedömer olika faktorer

i kvantitativa termer. Andra går mer på känsla och lägger större vikt vid

mönster och samband. Många beslut fattas baserat på vana utan att

beslutsfattaren över huvudtaget tänker på möjligheten av andra alternativ.

Ofta väljs det alternativ som är enklast att genomföra och som kräver minst

eftertanke. Åsikter som ”så har vi alltid gjort” och ”det passar inte in i vår…”

är en vanlig grund för konservativa beslut. Tradition kan även leda till att

förändringar är tänkbara till en viss grad och omfattning, men att mer radikala

och verksamma lösningar utesluts.170

I många valsituationer tenderar människor att välja det alternativ som innebär

minst förändring. ”Ingen förändring” upplevs ofta som det säkraste

alternativet, emellertid är risken med att inte göra någonting alls många gånger

större än risken med en förändring. Att inte göra någonting kan vara ett

medvetet och genomtänkt val, värre är det dock när det kommer som en

konsekvens av att något aktivt beslut inte fattas.171

                                                                                                                           
168 Lundh, Montgomery & Waern (1992)
169 Rollof  (1999)
170 Rollof (1999)
171 Rollof (1999)
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4.3.4 Beslutsfattande i grupp

I likhet med det Hellgren & Melin skriver om att det inom varje bransch

förekommer gemensamma uppfattningar och åsikter172 kan det förväntas att

individuella beslutfattares omvärldsbilder influeras av allmänna

förhållningssätt till omvärlden. Beslutsfattares omvärldsbild och deras

kognitiva modeller påverkas av olika kategorier av erfarenheter och

omvärldsinformationen ”förpackas” inom ramen för olika mentala etiketter,

såväl individuella som gemensamma.173

I figuren nedan visas vilka dessa olika kategorier av erfarenheter är och hur de

förhåller sig till varandra.

Figur 3: Överlappning av olika typer av erfarenheter  (Vår bearbetning)

Källa: Söderlund, M. (1993) Omvärldsmodeller hos beslutsfattare i
industriföretag – en studie av svenska leverantörer till fordonsindustrin
Stockholm: Handelshögskolan i Stockholm.

                                          
172 Hellgren & Melin (1993)
173 Söderlund, M. (1993) Omvärldsmodeller hos beslutsfattare i industriföretag – en studie av
svenska leverantörer till fordonsindustrin Stockholm: Handelshögskolan i Stockholm
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Grupper tenderar att förstärka de attityder som majoriteten av deltagarna har,

eller åsikter hos en eller flera dominanta personer. Därför kan en grupp med

riskbenägna deltagare fatta ännu djärvare beslut än vad deltagarna hade gjort

enskilt, och en grupp av försiktiga personer kan undvika risker i ännu högre

grad än de enskilda individerna gjort. En grupp kan också fatta djärvare beslut

därför att ingen känner personligt ansvar för besluten. Å andra sidan kan en

grupp balansera extrema åsikter och förslag från enskilda personer, och

därmed fatta mer sansade beslut.174

Riskvilligheten i miljön har stor betydelse men är svår att mäta. Den kollektiva

riskvilligheten skiljer sig åt mellan olika organisationer och är beroende av

många olika faktorer, till exempel företagets kultur, tradition, ägarförhållanden

och typ av verksamhet. Varje organisation bör ta ställning till vilka risker som

kan accepteras, avseende både grad och typ av risker, samt hur de ska hanteras

ur långsiktig, strategisk synpunkt. Vidare bör diskuteras hur risker kan

reduceras, till exempel genom försäkringar, riskspridning mellan olika objekt

eller delat risktagande med andra intressenter.175

Vår studie avser klädbranschen. För att få en förförståelse för den miljö i

vilken klädföretag är verksamma avser vi att nedan presentera några

karaktäristiska förhållanden som råder inom denna bransch.

                                          
174 Rollof  (1999)
175 Rollof  (1999)
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4.4 BRANSCHKARAKTÄRISTIKA

Tonndorf har skrivit ett flertal böcker om detaljhandeln och klädindustrin, i vilka han

presenterar branschens karaktäristika samt utvecklingen i konsumenternas efterfrågan.

Valda delar presenteras nedan i syfte att ge inblick i hur branschen fungerar och således vad

som krävs av ett företag för att det ska vara framgångsrikt och överleva i denna bransch.

Avsnittet avslutas med en uppställning över för företag i branschen genomsnittliga värden på

nyckeltal över tiden 1985 till 2000, data som hämtats från Statistiska Centralbyrån

(SCB).

4.4.1 Förändringar i konkurrenskraft

Handelns framtida utveckling bestäms i hög grad av politiska beslut och den

allmänna ekonomiska utvecklingen, då den allmänna tillväxten i ekonomin

och storleken av de disponibla inkomsterna bestämmer utvecklingstakten för

den totala efterfrågan. När det gäller fördelning av de disponibla inkomsterna

har butikshandeln blivit mer osäker. Här finns ett hot att alternativa

distributionsformer såsom direktförsäljning eller postorder kan växa på

bekostnad av butikshandeln.

Att konkurrenterna blir allt bättre höjer förväntningarna på det egna företaget

och handeln utsätts för en hård prispress som gör kostnadssänkningar

ofrånkomliga. Många aktörer jagar andelar på samma marknad, vilket dock

inte hindrar att nya aktörer ständigt uppträder med nya idéer som lockar

konsumenterna. Kreativitet, idérikedom, fantasi, riskbenägenhet och

förändringsberedskap är nödvändiga egenskaper. Ett företag som gör

någonting bra måste dock räkna med att andra företag imiterar idén, varför

det gäller att utveckla en fördel som kan ge företaget ett uthålligt övertag. Ett
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företag kan inte satsa på säkra kort – då blir det aldrig bättre än

genomsnittet.176

4.4.2 Förändringar i kundpreferenser

Några synliga tendenser i handelns omvärld är att företag tidigare kunde

orientera sig efter enkla socioekonomiska begrepp som ålder, inkomst, yrke,

med mera.177. Idag är dessa kriterier inte lika användbara som tidigare. Hur

mycket en individ tjänar eller hur gammal hon är bestämmer inte vad och hur

hon handlar. Det är psykologiska och kvalitativa faktorer som kommit i

förgrunden: hennes sätt att leva, hennes värderingar, aktiviteter och intressen.

Kläder upplevs av de flesta som uttryck för ens personlighet – det handlar om

hennes livsstil.178

I en artikel i Dagens Industri skrivs om förändringar i kundernas önskemål

som påverkat två av Danmarks största modehus, Inwear och Red/Green.

Inwear hade en omsättning på 1,2 miljarder kronor 1983 innan de plötsligt

tappade omsättning, varefter det tog flera år innan försäljningen åter kom upp

över miljarden. Niels Martinsen, grundare och ägare av Inwear-gruppen,

menar att nedgången berodde på att kunderna blev mer krävande och att

grossisterna inte längre kunde diktera modet. "Nu utvecklar vi kollektionerna

mer i samklang med kundernas önskemål och vi kan direkt se vilka varor som

säljer i butikerna", säger han. Red/Greens marknadschef Michael Jeppesen

säger: "Alla är idag medvetna om att kläder inte bara är kläder. Det signalerar

också livsstil och profil och om vi ska nå ut med vårt budskap måste vi ha

egna butiker eller egna hörn i detaljhandeln. Annars hamnar vi på en hylla

                                          
176 Tonndorf (1996)
177 Tonndorf (1996)
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med tre andra märken och då blir det en konkurrens om pris istället för

kvalitet och livsstil."179

Ovanstående tendenser är förskjutningar i kundernas krav och beteende.

Kunderna vill ha stora valmöjligheter, vilket dock inte är detsamma som

många varor. De har blivit individualister och söker individuella produkter,

individuell marknadsföring och individuell behandling i butikerna och de har

blivit mer kunniga som inköpare och ställer högre krav på att handeln höjer

och förbättrar sina prestationer. Det finns en skepsis gentemot handelns sätt

att agera – företagen måste sälja förtroende. Vidare har kunderna blivit mer

prismedvetna samtidigt som ”nytt” har blivit en framgångsformel.180

När en kund besöker en klädaffär vill hon hitta färska, aktuella och fräscha

varor. Det är förnyelsen och omväxlingen i sortimentet som stimulerar

köplust och kundtrohet. En butik blir ointressant om varorna ligger för länge i

lagret. Allt detta förutsätter att det finns ett ständigt inflöde av nya varor, att

genomströmningen är snabb, att varorna finns till hands vid rätt tidpunkt och

att det finns möjlighet att exploatera storsäljare. Nyckelaktiviteterna är

”aktualitet” och ”rotation”.181

Kunderna har även blivit mer ansvarsfulla och förväntar sig att företagen ska

engagera sig i samhällsfrågor som till exempel miljövård. 182 I en artikel från

TT skrivs att allt fler företag inför etiska regler för att komma tillrätta med låga

löner och dåliga arbetsvillkor för tillverkarna, men att det är svårt att

                                                                                                                           
178 Tonndorf (1987)
179 Hellblom, O. Klädgrossister blir detaljister Det gäller att ha kontroll över distributionen  Dagens
Industri 19940823
180 Tonndorf (1996)
181 Tonndorf (1987)
182 Tonndorf (1996)
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kontrollera att reglerna följs. Konsumenternas makt och mediernas roll är det

mest effektiva sättet att komma tillrätta med problemen, menar Lotta Fogde,

statssekreterare på utrikesdepartementet, och fortsätter ”Det räcker med att

en journalist åker till ett land och ser barn sitta och sy tröjor åt svenska

konsumenter, så har ett företags hela anseende drabbats”. Vidare menar hon

att kraften i detta visade sig härom året och syftar på debatten som rasade

1998 när det avslöjats att leverantörer till företagen H&M och IKEA använde

barnarbetare”. 183

Priset blir ett allt större problem och priskonkurrensen tvingar handeln till

kraftfulla motåtgärder. Det finns flera orsaker till detta. Det produceras fler

varor än det finns köpare för. Kunderna har blivit mer priskänsliga och

priserna undergrävs genom piratkopior, parallellimport och genom discount-

kanaler. Dessutom är kunderna ombytliga och nyckfulla. De är ibland

spendersamma, ibland snåla, de köper både dyrt och billigt. De gör

jämförelser med vad en motsvarande vara kostar på andra håll, varför priset

får ökad vikt vid beslutsfattandet. Efterfrågan skiftar mer, en vara säljs som

smör ena veckan, nästa vecka är den död. För att kunna hantera dessa

skiftningar ställs högre krav på flexibilitet, dock inte enbart i form av en

snabbare växling av varorna, utan även genom att snabbare fatta beslut.184

Sortimentspolitiken blir en väsentlig grundpelare i företaget – rätt vara till rätt

målgrupp. Vidare har många i klädbranschen verksamma företag lärt sig att

kunderna vill se och köpa en komplett outfit, det vill säga att de förutom

kläder vill ha tillhörande accessoarer såsom väskor, skor och kanske även

kosmetika.185

                                          
183 TT Nyhetsbanken 20000604 Långs kvar till granskning av klädtillverkning Stockholm TT
184 Tonndorf (1996)
185 Tonndorf (1996)
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4.4.3 Förändringar i distributionsförhållanden

Det gäller således att reagera snabbt på efterfrågan, att ha korta ledtider och

snabba leveranser, så att rätt vara finns tillgänglig vid rätt tidpunkt. Det är inte

de stora företagen som tar död på de små – det är de snabba som dödar de

långsamma.186

Detta är ett dilemma inom modebranschen. Folk ser modeshower från Paris

och Milano, men de nya plaggen finns tillgängliga i butikerna först ett halvår

senare, eftersom detaljister idag ofta måste köpa varor en säsong i förväg på

grund av de långa leveranstiderna. Detta innebär enorma risker, ofrånkomliga

felsatsningar, stora lager, kännbara reaförluster, fel sammansatta sortiment och

svårigheter att tillfredsställa den aktuella efterfrågan, samt att

påfyllnadsmöjligheterna blir begränsade.187

Ur logistikperspektiv finns det stora rationaliseringsmöjligheter mellan de

olika leden i distributionskanalen och nyckelord är integration, vertikalisering

och samordning. Det finns företag som kan lansera sina plagg till och med

innan modehusen får ut sina originalkreationer. Det amerikanska

kedjeföretaget Limited är ett exempel på ett företag där processen kan gå i

rasande fart. Idén och modellen hämtas från Milano och ändras på

bildskärmen. Modellen vidarebefordras till Hongkong på elektronisk väg, där

varan tillverkas efter datorstyrd tillskärning. Finns tygerna på plats tar det inte

mer än tio dagar – från Milano till butikerna.188

                                          
186 Tonndorf (1996)
187 Tonndorf (1988)
188 Tonndorf (1996)
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Vinnarna på den svenska marknaden är i första hand en rad ”specialiserade

filialföretag” som har en lång rad konkurrensfördelar såsom de bästa

affärslägena, stor inköpsmakt, kvalificerad företagsledning och många

specialister, välkänd enhetlig affärsidé, stora finansiella resurser, aktiv

marknadsföring, förankringar bakåt i leverantörsledet, priser en bit under

övrig fackhandel, snabb rotation på sortimentet och hög

lageromsättningshastighet. Åtskilliga kedjor är så gott som färdigetablerade på

hemmaplan, vilket innebär att om de inte vill växa i befintliga butiker måste de

expandera genom att internationalisera sig. Utlandsetablering är dock

riskkrävande eftersom det kan vara svårt att förutse hur kunderna och

konkurrenterna kommer att reagera. Dessutom uppkommer trots noggranna

förberedelser alltid oväntade problem.189

4.4.4 Nyckeltal enligt SCB

Nedan presenteras medianvärde i klädbranschens för räntabilitet på eget

kapital, soliditet och skuldsättningsgrad.

SCB 1995 1996 1997 1998 1999

Räntabilitet på eget kapital

%

27,2 15 8,1 29,8 30,4

Soliditet % 43 44,9 53 31 23

Skuldsättningsgrad 1,6 1,3 0,9 2,3 3,3

Tabell 1: Medianvärde för nyckeltal i klädbranschen

Källa: Statistiska Centralbyråns (SCB) branschindex.

                                          
189 Tonndorf (1996)
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5 
PROBLEMFRÅGOR

De frågor som presenterats i avsnitt 1.2 Problemdiskussion har legat till grund för de teorier

som återgivits i kapitel 4 Referensram. I och med sammanställandet av vår referensram har

vissa frågor besvarats medan ytterligare aspekter på andra frågor uppkommit. Vi kommer i

detta kapitel att presentera de vidareutvecklade frågor som vi, med hjälp av den information

som framgår av kapitel 6 Empiri, söker besvara i kapitel 7 Analys.

Finns det några likheter i hur deras Vi undrade om ett företag som är utsatt

för stora risker bör hålla en hög andel eget kapital, baserat på teorin att det är

det egna kapitalet som måste fånga eventuella resurser. Vidare frågade vi oss

varför inte alla företag i så fall skulle välja att ha en hög soliditet. Av

referensramen framgår att det finns såväl fördelar som nackdelar med en hög

soliditet. Vilken kapitalstruktur har våra exempelföretag och hur de ser på och

motiverar sin kapitalstruktur?

I referensramen presenterades några möjligheter till kapitalanskaffning. Vi

ämnar titta hur våra exempelföretag finansierar sin respektive verksamhet, då

källan för finansiering styr kapitalstrukturens utseende.

Vidare ställde vi oss frågan vilka faktorer som kan tänkas begränsa

möjligheterna till kapitalanskaffning och på det sättet påverka valet av

kapitalstruktur. Olika sådana villkor för kapitalanskaffning redogjordes för i

referensramen. Vilka faktorer kan tänkas ha begränsat exempelföretagens

möjligheter till kapitalanskaffning och därmed också val av kapitalstruktur?
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Även ett företags lönsamhet sades påverka ett företags möjligheter till

kapitalanskaffning och således dess val av kapitalstruktur. Vi avser att studera

hur lönsamheten ser ut i våra exempelföretag, då lönsamhetsaspekten ligger

till grund för senare resonemang kring ett samband mellan lönsamhet,

kapitalstruktur och kapitalkostnad vi funnit under sammanställningen av

referensramen.

Ovan nämnda samband mellan kapitalstruktur, lönsamhet och kapitalkostnad

kallas den finansiella utväxlingsformeln, vilken vi kommer att använda för att

analysera hur våra exempelföretags lönsamhet och val av kapitalstruktur kan

tänkas påverka/ha påverkat varandra. I referensramen beskrevs begreppen

finansiell risk, affärsrisk och totalrisk. Vi har under arbetets gång funnit en

koppling mellan denna riskteori och den ovan nämnda utväxlingsformeln. Vi

frågar oss vilken risk våra exempelföretag tycks vara utsatta för utifrån vilken

kapitalstruktur och lönsamhet de har, det vill säga vi kommer att utgå ifrån

finansiell utväxling i vår riskbedömning av företagen.

Som framgått av kognitionsteorierna påverkar företagsledningens kognitiva

struktur dess sätt att tolka omvärlden. Utifrån hur exempelföretagen agerar

och beskriver sin omvärld kan det urskiljas vissa tendenser i deras sätt att

tänka och resonera, vilket kan ge indikationer på hur de ser på sin omvärld

och möjligheterna, kraven och riskerna däri. Vi kommer således att diskutera

exempelföretagens agerande och uttalade syn på omvärlden ur ett kognitivt

perspektiv.

Utifrån ovanstående diskussion skulle det kunna tänkas att företagsledningens

kognitiva struktur, vilken påverkar synen på omvärlden, även påverkar valet av
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kapitalstruktur. Genom att diskutera denna koppling söker vi uppfylla syftet

med vår uppsats, vilket är att studera sambandet mellan ett företags

omvärldssyn och dess val av kapitalstruktur i syfte att bidra till ökad förståelse

för finansieringspolitik.

Enligt Hallgren befinner sig ett företag som är verksamt i en viss bransch

också i en viss riskklass och i och med att företagsledningen känner till

företagets riskklass så känner de också till optimalt värde på soliditeten190.

Denna tankegång skulle innebära att företag som är verksamma inom samma

bransch eftersträvar samma kapitalstruktur. Det finns en likhet mellan detta

resonemang och det som inom kognitionsteorin går under begreppet kollektiv

kognition. Kan man tala om kollektiv kognitiv struktur? Detta skulle

exempelvis innebära att företagen i en bransch upplever samma hot och

möjligheter i omvärlden och således även upplever samma faktorer som

viktiga ur konkurrenssynpunkt, både när det gäller att attrahera kunder och

finansiärer. Vilka likheter och skillnader kan iakttas i exempelföretagens sätt

att betrakta sin omvärld? Kan det talas om en gemensam syn på vad som är en

lämplig kapitalstruktur? Detta resonemang förs i syfte att fördjupa förståelsen

för det samband vi tycker oss se.

Efter att ha tittat närmare på karaktäristiska drag för klädbranschen är det ett

antal faktorer som tycks påverka klädföretagens möjlighet att vara

framgångsrika. Vi har valt ut några av dessa och ämnar titta på vad våra

exempelföretag ställer sig till eller har gjort inom dessa områden. Dessa

faktorer är expansion, organisation, internsystem, personal, produktutbud och

sortiment, marknadsföring, miljö- och etik, marknadsförutsättningar och

köpkraft, konkurrenssituationen, leverantörsförhållande, samt väder.
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5.1 PRECISERADE AVGRÄNSNINGAR

I detta avsnitt finns de avgränsningar som gjorts för att tydliggöra referensramens gränser

uppställda.

Ägarstruktur kan vara aktuellt vid jämförelse av företagen, särskilt då JC är ett

delvis franchiseföretag, men ägarstrukturen kommer inte att på något sätt stå i

fokus.

Huruvida aktieägarna vill investera i ett företag eller inte beror på företagets

utdelningspolitik och förväntningarna på företagets resultat samt på hur aktien

är värderad, det vill säga deras marknadspris. Aktievärdering och hur aktiernas

marknadspris påverkar eller påverkas av kapitalstrukturen ligger dock utanför

området för vår uppsats.

Den finansiella utväxlingsformeln kommer enbart att användas vid analys av

hur kapitalstruktur och lönsamhet ömsesidigt påverkar varandra. Vidare

innehåller denna formel en skattefaktor. Vi kommer dock inte att beakta hur

denna skattefaktor påverkar våra exempelföretags finansieringspolitik.

Skattepolitik ligger inte i fokus och kommer således endast att omnämnas helt

kort i vissa aspekter.

                                                                                                                           
190 Hallgren (1996)
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6 
EMPIRI

I detta kapitel presenteras Hennes & Mauritz AB, JC AB (publ.) och AB Lindex

(publ.). Fakta om respektive företag vad gäller historia, affärsidé, mål och strategi kommer

att återges. I avsnitt 1.2 Problemdiskussion uppgav vi att vi skulle titta på ett visst antal

faktorer i våra exempelföretags omvärld. Dessa ligger i detta kapitel under rubriken

Affärsverksamhet. Det respektive företag skriver rörande sin finansiella verksamhet samt

de nyckeltal som kommer att användas i vår studie ligger under rubriken Finansiell

verksamhet. Informationen i detta kapitel ska spegla företagens syn på omvärlden samt ge

inblick i hur respektive företag finansierar sin verksamhet.

Samtlig information, såväl i text- som i diagramform, i denna empiriska del är

sammanställd utifrån respektive företags årsredovisningar mellan 1989 och 2000 för

Hennes & Mauritz AB och JC AB (publ.) och mellan 1993 och 2000 för AB Lindex

(publ). I de fall texten innehåller subjektiva tolkningar och värderingar härstammar dessa

från respektive företag. Vi har, i den mån det varit möjligt, förhållit oss objektiva i

behandlingen av informationen. Emellertid har våra värderingar spelat in i urvalet av

presenterad information.
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6.1 HENNES & MAURITZ AB (H&M)

6.1.1 H&M i korthet191

Historia
H&M grundades i Sverige 1947 av Erling Persson. Den första butiken

öppnades i Västerås och fick namnet Hennes, då den sålde damkläder. Under

50-och 60-talen växte Hennes stadigt och öppnade i Stockholm 1968. Erling

Persson köpte jakt- och vapenaffären Mauritz Widforss och med köpet följde

ett lager herrkläder, varefter företaget ändrade namn till Hennes & Mauritz.

1964 öppnades första butiken utomlands och företaget kom att expandera i

åtskilliga länder. Företaget  börsintroducerades 1974. Under kommande år

kom H&M att även sälja kosmetika, ungdomskläder och babykläder. 1980

köptes Rowell postorder in och 1998 påbörjades försäljning av varor via

Internet.

Affärsidé
“H&Ms affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris.”

För att kunna erbjuda det senaste modet har H&M en design- och

inköpsavdelning som skapar klädkollektioner. Bästa pris anser sig H&M

kunna hålla genom att ha få mellanhänder, lång erfarenhet av textilbranschen,

stor kännedom om vilka varor som ska köpas från vilken marknad och att ha

ett effektivt distributionssystem, samt att köpa in stora volymer och vara

kostnadsmedvetna i alla led.

                                          
191 2000
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Mål
“Målet för H&M i finansiella termer är att möjliggöra en fortsatt god tillväxt

av verksamheten, och det eftersträvas att expansionen liksom hittills kan ske

med bibehållen finansiell styrka.”

Strategi
“Koncernens finansieringspolicy samt investeringar/desinvesteringar i bolag

och verksamheter samt etablering på nya marknader ska beslutas av styrelsen.”

6.1.2 Affärsverksamhet

Expansion
H&M skriver 1990 att satsningen på nya marknader inte alltid har varit lätt

eller problemfri, men att de nått en punkt där avkastningen på investerat

kapital är mycket god och en stark balansräkning, en

hög soliditet och en väl fungerande organisation tyder

på att de kan gå starkare ur en nedgång på marknaden

än många av deras konkurrenter. En stark ekonomi är

en förutsättning för att kunna expandera utan alltför

stora risker, menar de. H&Ms utlandsetableringar

framgår av tabellern till höger.

Tabell 2: H&Ms utlandsetableringar

Källa: Årsredovisning 2000

1995 svarade försäljningen utanför Sverige för 73 procent av

koncernomsättningen och 2000 uppgick den till 85 procent. Redan i början av

90-talet var Tyskland koncernens största marknad. 192

                                          
192 2000

År Land
1947 Sverige
1964 Norge
1967 Danmark
1976 England
1978 Schweiz
1980 Tyskland
1989 Holland
1992 Belgien
1994 Österrike
1996 Luxemburg
1997 Finland
1998 Frankrike
2000 Spanien
2000 USA
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H&M menar att målet att växa och utvecklas på samtliga marknader påverkar

dem positivt i många avseenden. Dels ses det som en riskspridning, dels ses

det som ett sätt att snabbt fånga upp nyheter och trender inom modet.

Tyskland anses vara en mycket intressant marknad, särskilt efter

sammanslagningen av öst och väst. 193

Diagrammet till

vänster visar hur

H&M expanderat

sin verksamhet

under perioden

1988 till 2000.

Expansionstakten menar de avgörs av tillgången på rätt affärslägen och att det

är av strategisk betydelse för kundtillströmningen att hitta de bästa

affärslägena, vilket också har varit deras  etableringsprincip sedan starten 1947.

De söker alltid de bästa shoppingstråken inför etableringen av en ny butik, de

gör kontinuerliga uppföljningar, de ser det som en fördel att ligga nära sina

konkurrenter och de menar att flera starka butiker bidrar till att öka

kundtillströmningen till området och således ger dem en bättre chans att nå

sina kunder.

Butiksutformning har blivit ett allt tyngre konkurrensmedel, inte bara i

profilhänseende, utan även för att skapa en hög servicegrad och effektiv

säljprocess. H&M har ett säljkoncept som syftar till att öka kundens
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tillfredsställelse genom praktiska lösningar i butik, men även genom personlig

betjäning. Kunden ska snabbt hitta det han eller hon söker men även

inspireras och få impulser.194 Enligt H&M har den traditionella expansionen

nått en gräns i Sverige, varför de istället kommer att arbeta med att utveckla

och förändra befintliga butiker. Kvalitet handlar även om service i butikerna,

väl fungerande provrum, information om plaggen och överskådlig skyltning.

Under 1996 har de arbetat hårt med förbättringar på dessa områden och

kommer att fortsätta med detta.195

Organisation
H&M ser sin framgång som baserad på en kombination av en mycket stark

central styrning och en samtidigt  stor beslutsdecentralisering. Organisationen

är platt med få nivåer mellan kund och ledning i syfte att undvika

byråkratisering och att behålla flexibiliteten. 196

Inköpsavdelningen anses fylla en viktig funktion – om denna lyckas fånga

modet och anpassa kvantiteterna till efterfrågan så kan kostsamma

prisnedsänkningar undslippas. En viktig länk är de lokala inköpskontoren som

bidrar med säkrare information om priser, leveranstider och butikskapacitet.197

H&Ms ambition att göra vägen så kort som möjligt, varför de inte använder

sig av mellanhänder, utan istället har byggt upp ett globalt nät med egna

kontor. Detta anses även ge bättre möjligheter till kvalitetskontroll av

produktens skick. År 2000 hade samtliga försäljningsländer ett landskontor

och tjugo produktionskontor fannsbelägna runt om i Europa och Asien. 198

                                                                                                                           
193 1990
194 1989
195 1996
196 1996
197 1993
198 2000
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H&Ms designers arbetar i team tillsammans med inköpare,

mönsterkonstruktörer och ekonomer för att skapa kollektioner till respektive

koncept. Planeringen inför en kollektion börjar ungefär ett år innan den

lanseras, vilket möjliggör flexibilitet fram till dess att själva tillverkningen sker.

Ledtiderna från idé till färdig produkt i butik är allt från tre till fyra veckor upp

till sex månader, beroende på varans karaktär. Under planeringen görs en

första bedömning av vad kunderna kommer att efterfråga och en avstämning

mot vad som sålt bra föregående år. Inspiration hämtas från hela världen

genom resor, mässor, utställningar, filmer och musik som omsätts till ett

mode som ska passa H&Ms kunder. Designern tar sedan fram kollektionerna

tillsammans med teamet. Fingertoppskänsla, trendkänslighet, helhetstänkande,

viljan att göra bra affärer, flexibilitet, samt balans i utbudet är nyckelord. 199

Internsystem
H&Ms anser sig ligga väl framme inom produktutveckling, produktsplanering,

uppbyggnad av sortiment, produkttester, logistik, informationssystem och

säljteknik när dessa områden går mot en allt mer sofistikerad teknologi.

inköpsorganisationen anses vara effektiv med inköpskontor i såväl Sverige

som utomlands som köper in från nära och fjärran marknader.200 1990 skriver

H&M att distributionsfrågorna kommer få än högre prioritet under

kommande år och 1991 uppger de att koncernens varuhantering noggrant har

analyserats, vilket lett till en rad förändringar. Bland annat har ett arbete

pågått, vilket syftat till att försöka nyttja så stor del som möjligt av butikernas

totala uta till försäljning och för att rationellt kunna hantera den ökade

varuvolymen inom koncernen används allt större ytor av både transitlagret

och Tysklandlagret i Hamburg.
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Det faktum att allt fler av H&Ms verksamhetsländer befinner sig inom EUs

gränser ser H&M som en stor fördel - det ger dem nya intressanta möjligheter.

Varufördelningen mellan olika länder blir flexiblare och kan bättre optimeras

och anpassas till efterfrågan och införtullningen av varor kan effektiviseras

och lagerhantering och distribution rationaliseras.201 H&M styr alla led i

transportkedjan, vilket innebär att företaget agerar importör, grossist och

mellanled. Därigenom anser de sig uppnå stordriftsfördelar och en god

kontroll av flödet, både vad gäller kostnader och leveranstider, och de arbetar

ständigt för att minska ledtiderna, bland annat genom utveckling av deras IT-

system. “Enkelhet och erfarenhet är nyckelorden i H&Ms varuflöde”.202

Personal
H&M har en lång tradition på internrekrytering och menar att de har

systematiserat ”den långa vägen” så att den inte är så lång.203 De anser sig vara

ett attraktivt företag på marknaden och menar att internationaliseringen och

de möjligheter till att arbete utomlands som de erbjuder är faktorer som lockar

människor.204 H&M menar att deras snabba tillväxt framförallt utomlands

innebär ett hårt arbete då alla nyanställda ska introduceras i verksamheten. En

företagskultur ska fortplantas till allt fler människor i olika länder, vilket kräver

en väl genomtänkt utbildning och strukturerade informationsinsatser. De ser

en risk i att byråkratin kommer krypande i ett företag som växer snabbt och

menar att detta till varje pris måste undvikas. “Byråkrati och detaljhandel hör

inte ihop.”205

                                                                                                                           
200 1989
201 1994
202 2000
203 1989
204 1992
205 1993



EMPIRI

90

H&M-andan utgår från ett antal värderingar som enkelt beskriver hur de vill

arbeta och där basen utgörs av deras affärsidé. H&M-andan bygger på sunt

förnuft, egna initiativ, tron på individen, rak kommunikation,

kostnadsmedvetenhet, laganda, högt tempo och ständiga förbättringar. Att

attrahera och behålla kompetent personal anses vara viktigt för framgång,

varför de ständigt arbetar med kompetensutveckling. Den största

kunskapsinhämtningen sker dock genom ett aktivt lärande i vardagen.206

Produktutbud och sortiment
Testlaboratoriet i Stockholm ses som en viktig roll i sortimentsarbetet med

bakgrund i konsumenternas ökade krav på kvalitet och och den idémässiga

produktutvecklingen är lika viktig och H&M arbetar intensivt både med

konceptutveckling och egen design och har stylister och formgivare som

anpassar trender och impulser i omvärlden till sina koncept.207

Basen för verksamheten är kläder för alla åldrar., men därutöver har under

åren ytterligare ett antal affärskoncept tillkommit. Inom de olika koncepten

har H&M flera egna varumärken, vilka sys på samma fabriker som de mest

kända varumärkena och H&Ms kosmetikavdelningar har fått större betydelse.

De menar att det är mycket viktigt att vara först med nya trender, nya färger

och så vidare och att fördyrande mellanhänder kan undvikas och en attraktiv

prissättning hållas  genom att endast de stora och mer välkända producenterna

svarar för tillverkning.208
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H&Ms ambition är att alltid kunna erbjuda senaste mode till marknadens

lägsta pris för jämförbara produkter, varför beslutet togs 1996 att sänka sin

prisnivå. Detta skulle leda till ett ökat avstånd till deras konkurrenter samt

försäljningsökning, trots lägre priser, genom att de skulle kunna sälja fler varor

till ordinarie pris och därmed undvika kostsamma utförsäljningar. En

förutsättning för denna åtgärd ansågs vara koncernens finansiella styrka i

kombination med deras marknadskunskap. Varumärket ses som en av H&Ms

viktigaste tillgångar och alla medarbetare är ansvariga för varumärket och dess

utveckling. De arbetar ständigt med att hitta balansen mellan de olika

komponenter som bygger deras varumärke.209

Mode är en färskvara och H&M säljer cirka 400 miljoner artiklar om året,

skriver de och fortsätter: “År 2000 inträffade en stark modesvängning – från

att ha varit minimalistiskt i grått och svart till starka färger och mönster i

hippiestil. H&M missade inte modet, men balansen i sortimentmixen blev

under våren och sommaren inte rätt då de satsade för mycket på varor med

hög modegrad. De stora volymerna ska hädanefter utgöras av basmode inom

varje enskilt koncept, samtidigt som det är viktigt för H&Ms profil att

fortsätta att ha kläder med hög modegrad, dock i rätt volymer. Ett sätt att

ytterligare förbättra balansen har varit att tydligare identifiera deras kunder.

Huvudkunden är en modeintresserad kvinna med en mental ålder på 18 till 45

år.” 210

Marknadsföring
H&M kommunicerar årligen affärsidén – mode och kvalitet till bästa pris – genom

olika reklamkampanjer runt om i Europa och i delar av USA. Reklamens

utformning är tydlig och enkel, den ska visa det senaste modet samt priset på
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varan. För att göra det så tydligt som möjligt tar de hjälp av professionella

modeller, fotografer och stylister. Reklamen ska vara kommersiell, men också

visa vilka de är och vad de står för. Reklamen tas fram centralt i Sverige i

samarbete mellan H&Ms reklamavdelning och olika reklambyråer. Den är till

stora delar identisk på alla H&Ms marknader, men mediamixen anpassas efter

lokala behov och förutsättningar. Marknadsföringen har stor genomslagskraft

och det är därför väsentligt för dem att förmedla en positiv och hälsosam bild

samt goda värderingar. 211 E-handel startades som en testaktivitet i Sverige i

mars 1998. Från och med 1999 utökades verksamheten till att även omfatta

Danmark och Finland. Webb-platsen förbättras kontinuerligt.212

Miljö och etik
Etik och miljö är två områden som blir allt viktigare för H&M och även om

de inte har någon egen tillverkning eller äger några egna fabriker, har de

genom sin storlek som inköpare och i och med det faktum att de har många

medarbetare på plats i andra länder möjligheter att påverka, regelbundet följa

upp och kontrollera, menar de. De följer stränga föreskrifter för kontroll och

gränsvärden, oberoende om kravet föreligger i just det enskilda landet. Ett

ämne som ständigt återkommer är frågan om barnarbete. H&M skriver att de

inte arbetar med företag som använder sig av barn som arbetskraft och att om

detta skulle inträffa, skulle kontraktet genast brytas med leverantören.213

H&M uppger att de har kemikalierestriktioner som leverantörerna måste följa

för att minska påverkan på miljön under produktion och vid förbränning eller

återvinning av uttjänta kläder, de kräver miljövarudeklarationer för allt

byggnadsmaterial som köps in i Sverige och de arbetar för minskad
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förbrukning och ökad återvinnig av förpackningar, galgar, dekorations-

material, förbrukningsmaterial med mera. Varuprover testas regelbundet för

att undvika miljö- och hälsofarliga kemikalier och för att öka miljömedveten-

heten har H&M utsett miljörepresentanter i alla verksamhetsländer och inom

nyckelfunktioner i Sverige. 214

Under år 2000 har de planerat ett pilotprojekt tillsammans med ett antal

leverantörer, vilket skulle bidra till att långsiktigt förbättra leverantörernas

miljömedvetenhet. Erfarenheter från detta projekt skulle ligga till grund för

det framtida arbetet med att minska deras leverantörers miljöpåverkan. Även

transporternas miljöpåverkan ska minskas. H&M genomför sedan 1999 ett

projekt i Bangladesh, med ambitionen att förbättra framtiden för ungdomar

som vill bli sömmerskor. Efter avslutad skolgång får ett antal ungdomar chans

att utbilda sig till sömmerskor vid H&Ms träningscenter i Dahka, dit några av

deras leverantörer har skänkt maskiner. Efter kursen får ungdomarna

praktisera hos någon av H&Ms leverantörer och får därefter möjlighet till fast

anställning. Vidare stödjer de miljöprojektet Baltic Sea 2008 som syftar till att

förbättra vattnet i Östersjön. Projektet sker i samverkan med ryskt, finskt och

svenskt näringsliv. Under år 2000 gick de med i Global Responsibility, vilket

är en internetbaserad kommunikationsplattform som erbjuder allmänheten

tillgång till information om företagens miljöarbete samt etiska och sociala

ansvar. Syftet är att främja öppenheten mellan företag och allmänheten. 215

Marknadsförutsättningar  och köpkraft
H&M menar att konjunkturen har stor påverkan på verksamheten. 1989 sades

till exempel den svaga konsumtionen av beklädnadsvaror vara ett
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internationellt fenomen och att hushållen har prioriterat kapitalvaror i stället

för kläder under ett par års tid. Dessutom har avsaknande av modeförnyelse

medverkat till en avmattning i klädkonsumtionen, de senaste årens mer

formella klädstil har inte gynnat företaget. Däremot anses kunderna intressera

sig alltmer för det rationella lågprisalternativ som H&M Rowells utgör.

Postorderbranschen är i början av sin utveckling, menar de, och med den

snabba tekniska utveckling som pågår är det strategiskt sett intressant för

H&M att ha en effektiv och upparbetad postorderorganisation.216

1992 skriver H&M att de hoppas på en inte alltför stram konsumtionspolitik,

då detaljhandeln svarar för en icke obetydlig del av sysselsättningen och

konsumtionen svarar för en mycket stor del av den svenska ekonomin, vilket

innebär att politikerna borde fundera på konsekvenserna av fortsatta pålagor

för den redan utsatta detaljhandeln i Sverige. 1993 tappade H&M försäljning i

Sverige för första gången sedan börsintroduktionen 1974, vilket sades bero på

den mycket svaga svenska marknaden, en nedgång som påverkar både

detaljhandelsverksamheten och postorderrörelsen.

H&M var angelägna om att Sverige skulle gå med i EG, skrev de 1992, då ett

medlemskap ökar möjligheten för anställda att fritt jobba över gränserna och

därmed ökar effektiviteten inom organisationen. Ett EG-medlemskap skapar

också en effektivare varufördelning mellan de europeiska länderna. Enhetliga

tullbestämmelser innebär att varuflödet över gränserna blir smidigare.

Inför 1994 ansågs höjda skatter och valutaoro i Sverige och utomlands att

komma sätta fortsatt press på privatkonsumtionen. 1995 skrev de att året som

gått varit svårt för detaljhandeln i Sverige och i många andra europeiska länder
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och att detta påverkat H&M. De menar att nedgången i detaljhandeln drabbat

modebranschen särskilt hårt, att det råder en överetablering och att det i

framtiden står en ytterligare utslagning att vänta. Några år senare, år 2000,

menar dock H&M att de inte ser någon betydande nedgång i försäljningen i

samband med en konjunktursvacka, utan snarare kan det vara så att kunderna

i sämre tider väljer att handla mer kostnadsmedvetet än vad de annars skulle

ha gjort, vilket gynnar H&M.

Konkurrenssituation
H&M ser sig själv som sin största konkurrent. Verksamheten jämförs hela

tiden med tidigare prestationer. H&Ms ambition är att överträffa vad som

tidigare uppnåtts, då detta är det bästa sättet att garantera en bibehållen

konkurrenskraft. All verksamhet ska vara lokal, varje H&M-butik möter

konkurrens av andra detaljister i sitt eget gatuhörn. De ser det som en

utmaning att vara den butik i staden eller i köpcentrat som lockar till sig flest

besökare, samtidigt som de anser det vara en fördel för dem om

konkurrenterna finns nära intill, då detta ökar tillströmningen av potentiella

kunder till området. 217

Leverantörsförhållande
H&M menar att en av deras styrkor är att alla inköp görs centralt, vilket

innebär att de har ett bra förhandlingsläge gentemot sina leverantörer, både

vad gäller priser och snabba leveranser. Fria marknader betyder också att

produkter kan förflyttas mellan länderna vartefter behov uppstår, vilket ger

flexibilitet och innebär att de kan reducera antalet prisnedsättningar.218 När

leverantörer ingår avtal med H&M förbinder de  sig att leva upp till deras

höga krav avseende brandsäkerhet, arbetsmiljö, rätt till fackligt engagemang
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och minimilöner. Vidare får inte barnarbete, orimliga arbetstider, tvångsarbete

och diskriminering förekomma. Dessa kriterier ingår i H&Ms uppförandekod,

deras Code of Conduct. Code of Conduct-inspektioner genomfört för att

kontrollera att leverantörerna följer deras uppförandekrav. 219

Väder
Resultatet belastas ofta av prisnedsättningar. Nedsättningarna beror ofta på

väderförhållanden, till exempel kan en onormalt varm höst medföra en

minskad försäljning av framförallt ytterkläder, skinnplagg och grovstickade

tröjor. 220

6.1.3 Finansiell verksamhet

Kapitalstruktur
H&Ms menar att deras filosofi alltid har varit att expansion ska finansieras

med egna medel och att de har en för branschen mycket stark balansräkning

som ger dem möjlighet att fortsätta expandera när branschkonjunkturen

mattas. För ett företag som agerar på en konjunkturkänslig marknad gäller det

att våga investera och förbättra sin struktur och konkurrenskraft också i dåliga

tider, så att bolaget står rustat när konjunkturen vänder. 221

H&M har ibland fått kritik för att ha en, vad många anser vara, alltför

konservativ och försiktig inställning till skuldsättning av verksamheten. Med

tanke på branschens stora problem under 1990, med ökat antal konkurser,

minskad försäljningsvolym och försämrade resultat, menar H&M att inte bara

kritikerna, utan även folk i allmänhet, betraktar lånefinansiering och den
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Kapitalstruktur - H&M
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därmed berömda så kallade hävstångseffekten med helt andra ögon. H&M

kommer även i fortsättningen att expandera i takt med den egna finansiella

förmågan och styrkan.222 H&Ms finansiella styrka, vilken enligt H&M kan

avspeglas i den goda likviditeten, den höga soliditeten samt en hög

räntetäckningsgrad, ger dem en trygghet och en handlingsfrihet, samt innebär

att de kan förverkliga sina expansionsplaner utan allt för stora ekonomiska

risker.223

Diagrammet till

höger visar H&Ms

kapitalstruktur mätt

i soliditet och

skuldsättningsgrad.

H&Ms policy är att

inte äga de fastig-

heter där de driver detaljhandel, då egna fastigheter binder kapital och minskar

den kommersiella flexibiliteten. Lika viktigt som det är att kunna öppna nya

butiker är det att kunna avveckla butiker i lägen som försämrats.224 Att H&M

haft en kraftig tillväxt och expansionen successivt byggts upp inifrån har enligt

H&M haft som följd att organisation, administration och finansiella resurser

på ett smidigt sätt har kunnat anpassas till en hög men relativt jämn

ökningstakt. Strategin innebärande en kontrollerad tillväxt med bibehållen

finansiell styrka, i och med att expansionen varit i stort sett egenfinansierad,

har hittills visat sig lyckosam och kommer för koncernen också i framtiden att

vara vägledande. De anser sig veta av erfarenhet att en etablering på en ny
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marknad innebär stora kostnader och att en normal avkastning på det

investerade kapitalet kan dröja några år.225

Finansiering med egna medel
Diagrammet nedan visar hur H&M finansierat sin verksamhet med egna

medel.

H&M menar att

en förutsättning

för deras

kraftiga tillväxt

har varit deras

starka balans-

räkning, då den

är en styrka vid

förhandlingar

utomlands, den ger handlingsfrihet att genomföra idéer och ambitioner, och

inte minst ger den finansiell trygghet för medarbetare i en turbulent omvärld.

Bortsett från normala handelskrediter är koncernen i princip skuldfri.

Avsikten och ambitionen är att fortsätta expansionen med egna medel och att

även i framtiden behålla de starka nyckeltalen.226 Den finansiella styrkan

innebär även en trygghet för aktieägare.227 Av koncernens finansieringspolicy

framgår att investeringar/desinvesteringar i bolag och verksamheter samt
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Förräntningsmarginal - H&M
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etablering på nya marknader ska beslutas av styrelsen. 228 Under 1993 gjordes

en riktad nyemission som ökade antalet aktier i bolaget.229

Lönsamhets-
utveckling

Diagrammet till

höger illustrerar

utvecklingen i två

olika lönsamhets-

aspekter för H&M

under perioden

1988 till 2000.

Förräntningsmarginal
Diagrammet till höger

illustrerar H&Ms

förräntningsmarginal.

Utdelningspolitik
H&Ms mål i finansiella termer är att möjliggöra en fortsatt god tillväxt av

verksamheten och är angelägna om att expansionen liksom hittills kan ske

med bibehållen hög finansiell styrka. Mot denna bakgrund har styrelsen funnit

att utdelningsandelen bör vara cirka 1/3 av vinsten per aktie efter skatt.
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Utdelningen ska trendmässigt följa resultatutvecklingen men kan avvika från

normen enskilda år.

Hantering av valuta- och transaktionsrisk
Att vara verksam inom modebranschen innebär ständiga risker, menar H&M,

då snabba modesvängningar betyder att både inneliggande order och

kontrakterade varor snabbt kan bli inkuranta. Detta i sin tur innebär inte bara

att varorna snabbt måste realiseras till nedsatta priser, utan också att nya

moderiktiga varor omgående måste anskaffas, vilket kräver en god likviditet.

Med tanke på verksamhetens risker tillämpar koncernen en försiktig finans-

och valutapolicy och koncernens starka finansiella ställning och begränsade

risktagande utanför kärnverksamheten har i hög grad varit en bidragande

anledning till framgångarna, skriver de. Förutom lån i utländsk valuta används

enbart terminskontrakt för att reducera transaktionsexponeringen och endast

konstaterade eller kontrakterade risker säkras. Inga valutapositioner tas för

budgeterade flöden eller i spekulativt syfte.230 De likvida överskottsmedlen

placeras kort i respektive bolags lokala valuta hos banker eller i statspapper.

Koncernen använder sig inte av några derivatainstrument på räntemarknaden

och inte det sker ingen handel med aktier eller liknande instrument. 231

H&M-koncernen blir i takt med utlandsexpansionen alltmer utsatt för

valutakursförändringar. Förutom i svenska kronor sker en stor andel av

inköpen i dollar, den mest betydelsefulla valutan, eller dollarrelaterade valutor.

Eftersom försäljning på de olika marknaderna sker i lokal valuta, blir

koncernen påverkad av dollarns förändring gentemot respektive valuta. För

att reducera valutariskerna säkrar moderbolaget löpande under året stora delar

av koncernens inköp genom bland annat terminskontrakt i syfte att säkerställa
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dollarkursen och därmed reducera effekterna av framtida valutakursrörelser.

Eftersom valutahanteringen enbart syftar till att reducera riskerna, säkras

endast konstaterad exponering. Förutom den transaktionsexponering som

följer med inköp i utländsk valuta påverkas koncernen av valutarörelser i de

fordringar och skulder som löpande uppstår mellan koncernbolag. I och med

att Euron införts har dock delar av denna exponering minskat och

huvuddelen av de risker som kvarstår säkras genom terminsaffärer. 232

Förutom de effekter som transaktionsexponeringen har på koncernens

resultat, påverkas detta också av så kallade valutaomräkningseffekter som

uppstår när de utländska koncernbolagens resultat omräknas till svenska

kronor för att konsolideras i koncernbokslutet. Under året 2000 har detta till

exempel påverkats av att den svenska kronan stärkts gentemot de europeiska

valutorna och försvagats gentemot dollarn. Valutaomräkningseffekter uppstår

också på koncernens nettotillgångar vid konsolidering av de utländska

bolagens balansräkning. Någon kurssäkring för denna risk, så kallad equity

hedging, görs inte. 233
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6.2 JC AB (publ.) (JC)

6.2.1 JC i korthet 234

Historisk tillbakablick
Två ekiperingsbutiksägare hade båda insett att begreppet ”tonåring”

representerade en stor potentiell marknad men även att det var svårt att hitta

bra leverantörer. De hörde talas om varandra och efter att ha träffats 1962

bestämde de sig för att samarbeta genom gemensamma inköp. Efter hand

anslöt sig fler butiker och 1969 formaliserades samarbetet genom bildandet av

den frivilliga fackkedjan Junior Center med målgruppen unga män. Samarbetet

innefattade då förutom gemensamma inköp även gemensam marknadsföring

och gemensamma kataloger.

Under 1979 beslutades att sortimentet även skulle omfatta tjej- och barnkläder

och kedjan omprofilerades till ungdomskonceptet JC (nuvarande Jeans &

Clothes) samt barnkonceptet Rabbit (nuvarande Boys & Girls). 1992

lanserades Brothers, ett koncept för män mellan 20 till 45 år, och

motsvarigheten för kvinnor, Sisters, lanserades i augusti 2000.

JC upphörde som frivillig fackkedja 1999 för att bli en detaljhandelskedja med

egna butiker och franchisebutiker och i samband med detta fattades även

beslutet om att JC skulle noteras på OM Stockholmsbörsens O-lista, vilket

skedde i april 2000.
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Affärsidé
“JC ska utveckla och driva koncept för modebutiker på den svenska och den

internationella klädmarknaden. Varje koncept har sin egen väl definierade

målgrupp och position.”

Fyra koncept och fyra målgrupper:

Jeans & Clothes riktar sig till unga människor och erbjuder ett spännande

sortiment av kläder där jeans utgör basen. Den primära målgruppen är

personer mellan 14-25 år. Boys & Girls riktar sig till barn och erbjuder kläder

och jeans i storlek 120-170 cl. Målgruppen utgörs av barn mellan 6-13 år.

Brothers erbjuder ett sortimentet bestående av moderna och klassiska kläder

som riktar sig till män i åldersintervallet 20-45 år. Sisters erbjuder ett

helhetskoncept med moderna, klassiska kläder och accessoarer och riktar sig

till kvinnor i åldersintervallet 20-45 år.

Mål
“JCs långsiktiga mål är att vara en av de ledande modekedjorna i Norden och

att inneha en stark lokal marknadsposition i Tyskland. 2000 satte JC upp ett

antal tillväxt- och lönsamhetsmål för perioden fram till 2002: JC ska uppvisa

en årlig tillväxt på minst 15%, nå en rörelsemarginal om minst 4%, etablera

cirka 20 butiker årligen, varav cirka hälften ska vara egna butiker, förvärva 5-6

franchisebutiker på strategiska orter årligen, öka de egna butikernas andel av

försäljningen från cirka 13% 1999 till 30% 2002, samt fortsätta att expandera i

Norden och Tyskland.”

Strategi
“JC arbetar utifrån tre huvudsakliga strategier för att uppnå tillväxt- och

lönsamhetsmålen:

Kombinera egna butiker och franchisebutiker
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Egna butiker skapar ett starkt intäktsunderlag samtidigt som franchise

möjliggör en snabb expansionstakt kombinerat med lägre etableringskostnader

och kapitalbindning. De egna butikerna fokuseras till utvalda strategiska orter

medan butikerna på övriga mindre orter ska drivas av franchisetagare. Med

kombinationen kan JC utnyttja fördelarna med de båda systemen.

� Etablera nya butiker och öka andelen egna butiker

JC ska öka intjäningsförmågan genom att öka antalet egna butiker på

strategiska orter i Norden och Tyskland. Detta sker genom nyetablering och

förvärv av franchisebutiker. JCs strategiska orter utgörs främst av

huvudstäder, universitetsstäder och orter med mer än 100 000 invånare.

Etableringen av nya franchisebutiker ska fortsätta på övriga orter.

� Ökad styrning och kontroll över värdekedjan

JC ska genom att styra och kontrollera värdekedjan – från idé och design till

försäljning och marknadsföring – öka sin lönsamhet. Genom att kontinuerligt

utveckla samarbetet med utvalda leverantörer ska JC uppnå effektivare

samordning av inköp, vilket ska leda till kortare ledtider, lägre

inköpskostnader och förbättrade marginaler. För att ytterligare förbättra

tillgängligheten av attraktiva varor i butik ska JC öka andelen inköp under

pågående säsong. Detta medför att moderisken reduceras, varuflödet

påskyndas och att försäljningsvolymerna kan öka.“

6.2.2 Affärsverksamhet

Expansion
”Ju fler djärva beslut ett företag vågar fatta, desto bättre mår det”.

JC-koncernen avser att satsa intensivt på att etablera ytterligare butiker på

befintliga såväl som nya marknader. Att öka antalet butiker som drivs i egen
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regi är ett strategiskt beslut som har tagits dels för att vårda koncepten och

dels för att öka intjäningsförmågan på koncernnivå.235

JC menar att egna butiker skapar ett starkt intäktsunderlag samtidigt som

franchisebutiker möjliggör en snabbare expansionstakt, dels genom den låga

etableringskostnaden och kapitalbindningen för JC, dels genom den direkta

tillgången till franchisetagarens lokala engagemang. Genom

franchisekonceptet och gemensamma inköp ökar dessutom JCs

inköpsvolymer och förhandlingsstyrka. De egna butikerna ska ligga på

strategiska orter och franchisebutikerna på övriga orter där verksamhet

bedrivs. Med strategiska orter avses huvudstäder, universitetsstäder och orter

med upptagningsområden som omfattar mer än 100.000 personer. Vidare ska

samtliga butiker och vara belägna i bästa affärsläge i city eller köpcentra och

de ska ha en stark profil. Kunderna ska känna igen sig i butikerna oavsett i

vilket land eller på vilken ort de återfinns.236

Diagrammet till

vänster visar hur JC

expanderat sin

verksamhet under

perioden 1989 till

2000. Norge blev

1988 JCs första

utländska marknad, i

början av 1990-talet etablerades butiker i Tyskland och under 1999 även i

Finland.
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Organisation
JC uppger i sin årsredovisning för 1989/90, att de är en frivillig fackkedja,

vilket betyder att varje butik ägs och drivs av enskilda köpmän. Dessa köpmän

ägde även ett moderbolag i Borås som försåg butikerna med ett färdigt

koncept bestående av produktutveckling, produkter, marknadsföring,

utbildning och administration. Moderbolaget skötte dessutom kedjans

gemensamma etablerings- och utvecklingsfrågor. JC menar att den unika

kombinationen av lokalt ägarengagemang med en stark central enhet samt en

klart uttalad och konsekvent genomförd affärsidé har givit företaget en tydlig

profil på marknaden och har skapat möjligheter att väl hävda sig mot såväl

andra kedjor som lokal fackhandel. En leasingverksamhet startades upp där

samtliga butiker erbjöds att leasa butiksinredning och andra inventarier på

mycket konkurrenskraftiga villkor och genom att kunna erbjuda förmånliga

leasingvillkor underlättades investeringar för varje JC-butik.237

Sedan maj 1996 har organisationen omstrukturerats så att nu finns ett

moderbolag och fyra dotterbolag. Moderbolaget JC Holding AB svarar för

övergripande frågor som affärsutveckling, nya marknader, samordning,

information, IT, logistik, ekonomi, finansiering, avtal med mera. Varje

dotterbolag har en egen ledning och en egen styrelse och det koncentrerar sig

på den löpande verksamheten på respektive marknad: inköp, försäljning,

marknadsföring och att utveckla konceptet.238

Inför en fortsatt expansion och för att möta de krav som ställs på företag som

verkar i flera länder fattades på bolagsstämman 1998 beslutet att skapa en mer

modern organisationsform och ägarstruktur. Den frivilliga fackkedjan
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strukturerades om till en franchisekedja. Dessutom sökte JC en notering av

koncernen på Stockholms fondbörs och räknade med att bli ett börsbolag

inför våren 2000. Börsnoteringen genomfördes för att öka förutsättningarna

för JCs expansion genom en breddning av kapitalbasen. I samband med

introduktionen genomfördes en nyemission och kapitalet kom att användas

för att etablera fler butiker på befintliga marknader men även för satsningar på

utvalda nya marknader i Europa.239

Framtagandet av kollektioner för de olika koncepten görs av JC centralt.

Genom denna centrala sortimentsuppbyggnad uppnås samordningsfördelar

inom inköp, sortimentsplanering och logistik. JC kontrollerar bland annat

materialval, design, produktion och logistik. All tillverkning är dock utlagd på

externa leverantörer. Central sortimentsuppbyggnad i kombination med

återkoppling från egna butiker och franchisetagare skapar förutsättningar för

god marknadskännedom på nationell och lokal nivå. Detta i sin tur är

utgångspunkten för nya kollektioner och diskussioner med leverantörer.240 JC

ansvarar centralt för helheten – design, sortiment, marknadskommunikation,

butiksinredning, IT, administration, utbildning med mera, medan

franchisetagaren får möjlighet att helt fokusera på försäljningen i butik.241

Internsystem
Livscykeln för kläder blir allt kortare genom att säsonger tenderar att bli

kortare och fler till antalet. Detta ställer krav på ökad flexibilitet i varuflödet.

En nyckelfaktor för att skapa snabbhet, flexibilitet och tydlighet mot

konsument är kontroll över värdekedjan, från design och produktion till
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marknadsföring och försäljning mot konsument.242 JC har ingen egen

produktion utan har valt att fokusera på de mer värdeskapande delarna i

värdekedjan. Genom samordning av inköpsprocessen ska JCs volymer och

förhandlingsstyrka öka. Utvalda leverantörer knyts närmare JC med

integrerade IT- och logistiksystem, vilket ökar automatiseringen i

inköpsprocessen. JCs styrning och kontroll över hela värdekedjan och en

flexibel tillverkningsstruktur ligger till grund för kvalitetssäkring och

leveranstrygghet samt ökade marginaler. JC eftersträvar att ha så få

mellanhänder som möjligt.243

1996 installerades ett nytt centralt datasystem som skulle länka samman

huvudkontoret och samtliga butiker i Sverige, Norge och Tyskland för att ge

bättre kontroll av försäljning och lagerhållning, bättre möjlighet att styra

fördelning och inköp, samt vara ett verktyg i inköpsprocessen, då det

förkortar informationssträckorna och möjliggör effektivare sortiments-

planering, orderhantering, lagerkontroll och försäljningsuppföljning. Väl

fungerade och ändamålenliga IT-system är en förutsättning för att på ett

effektivt sätt kunna vidareutveckla detaljhandeln på 2000-talet, menar JC.

Dessutom planerades en installation av ett nytt kassasystem som skulle

effektivisera de dagliga rutinerna, såsom hantering av kontokort, fakturering,

budgetering och prognostisering.244

Inköpen görs var tredje månad med kontinuerliga leveranser under hela

säljsäsongen. Ledtiderna varierar mellan allt från sex veckor till fem månader

beroende på inköpsmarknad och varukategori. Ungefär 60 procent av

sortimentet köps in innan den aktuella säsongen och resterande 40 procent
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köps in under pågående säsong, vilket ger ökad flexibilitet eftersom JC då får

möjlighet reagera på den faktiska efterfrågan och vikta upp volymen på plagg

som säljer bra. JC kommer att öka denna andel till cirka 50 procent. En ökad

andel köp i säsong innebär vidare en lägre moderisk för JCs sortiment

eftersom ledtiden från beställning till leverans blir kortare, vilket leder till lägre

prisnedsättningar. JC har avtal med ett antal leverantörer som lagerhåller tyger,

accessoarer eller plagg vilket möjliggör snabba leveranser av vissa produkter.245

JC har inte något centrallager för mode- och trendartiklar utan merparten av

varorna lagras i butik. För jeans och andra basartiklar med en livslängd på tre

säsonger eller mer, har JC centrala kompletteringslager i Borås. Detta innebär

att butikerna kan fylla på bassortimentet inom ett dygn, så kallad ”quick

response”, och därmed få ett jämnt varuflöde. Genom att öka volymen av

basartiklar via kompletteringslagret möjliggörs ökad försäljning samtidigt som

det bidrar till reducering av prisnedsättningar i butik och att marginalen per

plagg förbättras.246

Personal
Genom att satsa på ständig vidareutbildning för alla butiksanställda får

medarbetarna chansen att avancera, för att till slut kanske driva en egen JC-

butik. För att stärka konceptens högserviceprofil och skapa kundförtroende

måste butiksmedarbetarna vara kunniga, affärsmässiga och engagerade. JC-

koncernen har välutvecklade utbildningsprogram för butiksmedarbetarna. JCs

Affärsmannaskap och Brothers University, som programmen kallas internt,

ska ge anställda tillgång till en bra internutbildning. Samtliga nyanställda

medarbetare genomgår en standardutbildning vad gäller koncepten och
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sortimenten och det arrangeras även regelbundna utbildningar inriktade på

försäljning och försäljningsteknik. Därtill erbjuds personalen projektbaserad

utbildning som är anpassade efter individens och butikens behov och ger

medarbetarna utrymme att utvecklas och avancera. Butikschefsutbildningen är

det sista steget i den individuellt styrda utbildningsbanan. Målet med JCs

utbildningsprogram är att få engagerade och affärsmässiga medarbetare som

aktivt bidrar till goda resultat i butikerna samtidigt som man behåller

medarbetare och tillvaratar och utvecklar deras kompetens inom JC-

koncernen.247

Produktutbud och sortiment
Designavdelningen, som arbetar mycket nära de internationella

trendinstituten, har tillgång till avancerad data för modellskisser med mera.

Genom att själva ta fram alla produkter säkerställer JC att stämmer i koncept

och marknadsföring.248

Sortimentet är indelat i tre kategorier – bas, mode och trend. Bassortimentet

består av kläder som ständigt efterfrågas och som har en livslängd på minst tre

säsonger, vilket gör det mindre modekänsligt. Mode är det senaste i design

och färger, den typ av kläder som för säsongen är inne och trendsortimentet

består av artiklar som förväntas bli mode. JC lägger betydande resurser på

trendbevakning och design för att säkra modegraden i kollektionerna.

Sortimentsstrategin bygger på en mix av basplagg med låg moderisk och plagg

med högre modegrad, där moderisken begränsas genom att man följer modet

och marknadsledarna snarare än skapar mode själva. Därtill kommer en

mindre andel trendartiklar som ska skapa spänning i butiken och som fungerar

som en indikation på vart modet är på väg. Baskläder ska utgöra cirka 40
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procent av sortimentet och är det mest lönsamma segmentet tack vare den

låga moderisken. Hälften av sortimentet ska vara modeartiklar som skapar

volym i försäljningen. Resterande 10 procent ska vara trendplagg. JCs egna

varumärken ska hålla genomgående hög kvalitet och därigenom upplevas som

märkesläder. För att säkra kvaliteten använder JC i huvudsak

märkesmaterial.249 JC har fyra huvudkollektioner per år. Dessa bestäms över

ett halvår innan de börjar säljas, vilket gör att plötsliga modesvängningar kan

påverka försäljning och resultat på ett negativt sätt.250

JC bedriver en aktiv varumärkesstrategi och har ett starkt varumärkesskydd. I

strategin ingår bland annat att skydda konceptnamn och varumärkesnamn på

de olika geografiska marknader där JC är verksam eller kan komma att

expandera.251

Marknadsföring
JC skriver att de av tradition satsar mycket på reklam eftersom det är

nödvändigt att ständigt påminna om JC och vad JC står för i den hårda

konkurrensen på klädmarknaden.252 Varumärkesuppbyggande reklam sker

genom populärpress, TV, bio och stortavlor. Till exempel har stora satsningar

gjorts på reklamfilm som visats på SFs biografer, på MTV, i utländska

magasin, i vanlig dagspress och på TV. 1993/94 fick JC reklambranschens

Silverägg, ett pris som delas ut till landets mest framsynta reklamfilm, för sin

reklamfilm. Mer säljinriktade kampanjer marknadsförs i dagspress, på radio
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och med direktutskick. Vidare kommer Internet att i allt större utsträckning

användas både för strategisk och säljstimulerande marknadsföring.253

Våren 1990 presenterade JC ett nytt koncept, utvecklat för 90-talet, med ny

inredning och logotype som resultat. Inredningen skulle spegla affärsidén och

visa upp en atmosfär som var ljus, varm, vänlig och positiv. Under 1997 fick

JC ännu en gång ett nytt utseende och en ny logotype och skulle nu vara det

naturliga stället att tänka på när man behöver jeans och kläder som passar till

jeans. Byte av logotype är en långsiktig och stor investering som påverkar

resultatet och som kräver nya reklamkampanjer genom vilka JCs position som

den ledande jeanskedjan befästs.254

JC anser att deras styrka ligger i ålderssegmentering och i att de från början

beslutat att inte följa kunden upp i åldrarna genom att utöka eller förändra

sortimentet. Verksamheten har genom åren istället breddats genom utveckling

av målgruppsstyrda koncept så att de snarare än att spå ut ett starkt koncept

genom att täcka in en större målgrupp utvecklar de nya, fristående koncept.255

Att JCs marknadsföring varit framgångsrik märks, enligt JC, bland annat i

tillströmningen av medlemmar till JCs svenska kundklubb som idag, vid slutet

av 2000, består av cirka 550.000 medlemmar som svarar för cirka 30 procent

av försäljningen i Sverige. Kundklubben bidrar till köptrohet och ger JC

möjliheten att rikta kampanjer till tydliga målgruppssegment, varför JC även

fortsättningsvis kommer att arbeta offensivt med kundklubben, både vad

gäller att öka antalet medlemmar och att använda kundklubben som ett
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strategiskt verktyg i marknadskommunikationen.256 Fler stamkunder och fler

medlemmar ökar dessutom träffsäkerheten i JCs reklam, då de genom att

analysera kundregistren får statistik och information om köpbeteenden som

ökar kunskapen om målgruppen i stort. 257

Internet och e-handel är ett viktigt komplement till butikerna och

kombinationen e-handel och traditionell handel skapar synergieffekter och

ledar därmed till ökade marknadsandelar. Initialt bedöms dock JCs e-handel

fungera främst som en marknadsföringskanal. JC tycker sig ha flera fördelar i

sin e-handelssatsning i och med deras starka varumärke, stora

marknadsnärvaro, omfattande marknadskommunikation och den snabbt

växande kundklubben. E-handeln har hittills inte fått något större genombrott

men med förändrade konsumtionsmönster bedöms e-handeln få ökad

betydelse. JC lanserar sin e-handelssajt under våren 2001. 258

Miljö och etik
JC skriver att god företagsetik är en förutsättning för kundförtroende och att

de har högt satta krav på miljöarbetet.259 I JCs miljöpolicy står att JC ska

inspirera till ett aktivt och långsiktigt miljöarbete och de sätter högre mål för

miljöarbetet än lagar och regler föreskriver. Det finns miljöansvariga i varje

butik och på varje kontor och medarbetarna får utbildning och information

om miljöpolicyn. Färre emballage ska användas och de ska vara av

miljöanpassade material när de behövs. Kläderna ska uppfylla de miljökrav

som finns i Tyskland eftersom Tyskland är det land som har högst miljökrav
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av de marknader som JC verkar i. De leverantörer som följer miljökraven

prioriteras.260

En av JC utarbetad Code of Conduct reglerar hur JC och deras leverantörer

ska uppträda i frågor såsom barnarbete, tvångsarbete, minimilöner,

arbetstider, arbetsmiljö och organisationsrätt. JC anlitar inte någon leverantör

som inte förbinder sig att följa FNs barnkonvention. Det mest säkra sättet att

säkra att kraven uppfylls är att arbeta långsiktigt med utvalda leverantörer.

Genom långa relationer får JC insyn i och stärkt inflytande över de enskilda

leverantörernas verksamhet, menar de. JC-personal från de lokala kontoren i

Kina/Hongkong, Turkiet och Italien följer verksamheten noggrant för att se

hur lagar, regler och stadgar efterlevs.261

Marknadsförutsättningar  och köpkraft
JC påverkas, liksom all detaljhandel, av förändringar i det allmänna

konjunkturläget, förändringar i BNP och konsumenternas syn på den

privatekonomiska situationen. En uthållig högkonjunktur får ett positivt

genomslag på hushållens privatekonomi och konsumtionsmönster medan en

lågkonjunktur kan få motsatt effekt. Den demografiska strukturen på

populationen är ytterligare en faktor som påverkar efterfrågan. 262

JC köper en del av sitt sortiment från länder utanför EU och enligt JC har EU

i vissa fall infört importrestriktion som ett led i att förstärka branscher inom

Europa. Då JCs sortiment håller en hög kvalitet och därmed en något högre

prisbild än genomsnittet blir dock eventuell påverkan förhållandevis lägre
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jämfört med billigare aktörer, menar JC, och genom att JC har alternativa

produktionskanaler i Europa är deras risk begränsad. 263

JC anser att mode tidigare i stor utsträckning var präglat av geografiska och

kulturella betingelser men att harmoniseringen inom EU och ökad

internationell spridning av information luckrar upp de traditionella

nationsgränserna och geografiska särbehov minskar i betydelse, medan

livsstilstillhörighet och internationella modetrender blir av större betydelse.

Detta ökar marknaden för varumärkesföretag och butikskedjor med

framgångsrika enhetliga koncept samt förenklar internationell expansion,

menar JC. För JC innebär internationaliseringen att överföringen av

koncepten till andra marknader underlättas och att kommunikationskoncepten

kan användas i flera länder. 264

Konkurrenssituationen
Ett högre tempo och större valmöjligheter leder till förändringar i

konsumtionsmönstret, vilket innebär att marknadsbilden och

konkurrensvillkoren förändras och att det är de aktörer med tydlig profil

gentemot konsumenten och med förutsättningar att agera snabbt och brett

som gynnas, skriver JC och menar vidare att hårdare konkurrens om

konsumenternas uppmärksamhet och tid samt ökade krav på flexibilitet

gynnar de aktörer som kan utnyttja skalfördelar. Följaktligen ökar de stora

kedjorna medan mindre, fristående butiker minskar i antal och betydelse.

Handeln förflyttas stegvis till städernas centrum i bästa affärsläge eller till

områden utanför städer där stora köpcentra byggs upp med goda

parkeringsmöjligheter. Detta gynnar också de stora kedjorna.265
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Enskilda fackhandlare varierar kraftigt i storlek och sortiment. Generellt har

denna aktör lång närvaro på orten och ett upparbetat och ofta troget

kundunderlag och på grund av mindre volymer konkurrerar de vanligtvis med

service snarare än pris. Utmärkande för butikskedjorna är bland annat

gemensamt sortiment samt gemensam butiksprofil och prisstrategi, samt en

mix av varumärken som kan vara egna eller externa. Detta kan göras genom

att etablera egna varumärden som profileras inom ramen för butiken eller

genom att ta in externa varumärken, alternativt genom att arbeta med separata

butikskoncept för de olika målgrupperna.266

Det allt mer livsstilssegmenterade modet gynnar de varumärkesföretag eller

butiker som kan kommunicera ett attraktivt koncept. Konsumenter är både

pris- och kvalitetsmedvetna. Trenden går mot att produkterna blir alltmer lika

där skillnaden mellan hög och låg kvalitet minskar och att konkurrensfördelar

istället skapas genom mjuka värden såsom hur varumärket uppfattas,

butiksutformning, service och att koncept blir allt tydligare och ofta erbjuds i

form av helhetskoncept. Upplevelse- och underhållningsshopping blir allt

viktigare konkurrensfaktorer. 267

JCs konkurrenter utgörs främst av lokala enskilda fackhandlaren, sportkedjor,

samt butikskedjor, där de främsta konkurrenterna är H&M, Lindex och MQ.

Även varuhus och postorderföretag är i viss mån konkurrenter till JC. 268

E-handeln innebär en strukturomvandling inom klädbranschen. Genom e-

handel försvinner den fysiska närvaron i butiken. Varumärken, koncept och
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service måste förmedlas på andra sätt än tidigare. E-handel kommer att ta

marknadsandelar från de traditionella försäljningskanalerna. Aktörer med

starka varumärken har en konkurrensfördel och därmed möjlighet att

positionera sig inom e-handeln. 269

Leverantörsförhållanden
JC har ingen produktion utan arbetar nära ett antal medelstora leverantörer i

Europa och Fjärran Östern, som enligt JC har tillräcklig volym för att uppnå

stordriftsfördelar och som är tillräckligt flexibla för att klara modesvängningar.

Dessutom samarbetar JC med ett antal välkända varumärkesleverantörer.

Relationerna med leverantörerna är ofta långsiktiga varför nya samarbeten

föregås av ingående undersökningar avseende alltifrån miljö och etik till

kvalitet och leveranssäkerhet. Tillförseln av varor styrs och kontrolleras

genom egen design och sortimentssammansättning samt genom ett noga urval

av externa leverantörer avseende råmaterial, produktion och distribution. 270

JC eftersträvar att ha så få mellanhänder som möjligt vid inköp, av deras

sortiment förhandlas till exempel cirka 80 procent direkt med tillverkaren.

Genom den direkta kontakten uppnås dels högre marginaler, dels bättre

påverkan på tillverkningsprocessen och kvalitetssäkring. JC strävar också efter

att rationalisera kontakten med leverantörerna genom att integrera dem i JCs

affärssystem. Därmed kan snabbare informationsutbyte och kortare ledtider

uppnås. Att en stor del av leverantörerna finns i Europa ger snabba leverans-

och produktionsprocesser, vilket underlättar för JC att snabbt kunna anpassa

produktionen efter de modesvängningar som råder.271
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Väder
Väder- och säsongsvariationer är faktorer som mer kortsiktigt påverkar

efterfrågan på kläder. Höst och vinter är generellt de bästa försäljnings-

säsongerna för klädhandeln, bland annat därför att sortimenten då består av

tyngre och därigenom dyrare plagg. Då JCs intäkter även härrör från

grossistförsäljning är beroendet av utfallet av väder- och säsongssvängningar

mindre för JC än för företag med enbart helägda butiker. 272    

6.2.3 Finansiell verksamhet

Kapitalstruktur
Som ett första steg i en planerad börsintroduktion av JC har en nyemission

genomförts på cirka 83 Mkr, varefter företaget ägdes av JC-köpmän och

ledning med 49,5 procent och av JC-butiker genom en aktieägarförening med

50,5 procent. Skälet till en börsintroduktion är att bredda kapitalbasen, då

koncernen siktar på en internationalisering, nya koncept och fler butiker i egen

regi på strategiskt viktiga platser i Sverige och utomlands. 273

Aktien noterades på OM Stockholmsbörsens O-lista och därmed fick JC

tillgång till riskkapitalmarknaden. Vidare skapas i och med en börsnotering

finansiell handlingsberedskap inför de affärsmöjligheter som förväntas

uppkomma i samband med en forsatt expansion. Med utgångspunkt från

dagens situation och JCs expansionsplaner bedömer de att ytterligare

riskkapitalbehov ej ska föreligga under de närmaste åren.

Marknadsintroduktionen skulle även innebära en ökad kännedom om
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företaget och dess verksamhet, vilket bland annat är positivt ur

marknadsföringssynpunkt. 274

Diagrammet till

vänster visar JCs

kapitalstruktur mätt i

skuldsättningsgrad och

soliditet.

1999 uppgav JC som

mål att under den

närmaste treårsperioden ha en omsättningstillväxt på minst 15 procent och att

expansion skulle ske med bibehållen finansiell stabilitet, varför bolagets

soliditet skulle uppgå till lägst 40 procent. Ytterligare en nyemission, som

skulle tillföra JC 269 Mkr efter emissionskostnader planerades i syfte att

finansiera den fortsatta expansionen. Emissionslikviden skulle främst

användas till följande investeringar under den närmaste treårsperioden:

förvärv av franchisebutiker, ett antal nyetableringar av egna butiker, lansering

av det nya konceptet Sisters samt satsning inom e-handel och Internet. Vidare

skulle soliditeten komma att uppgå till 58 procent efter nyemissionen.275

Nyemission genomfördes år 2000 och tillförde JC 267 Mkr efter

emissionskostnader. 276

Utdelningspolitik
Styrelsens mål är att utdelning ska baseras på JCs långsiktiga

lönsamhetsutveckling och finansiella ställning.
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Lönsamhetsutveckling - JC
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marginal för åren 1989
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Hantering av valuta- och transaktionsrisk
Enligt JC görs deras inköp i huvudsak i utländsk valuta och det är

moderbolaget som ansvarar för säkring av valutarisker i koncernens

valutaflöden. En aktiv valutapolitik drivs där valutaflöden i stor utsträckning

terminssäkras för att undvika effekter av kortsiktiga förändringar i

valutakurser. Kursförändringar mellan valutor kan påverka JC i såväl positiv

som negativ riktning och de är svåra att gardera sig mot. I takt med att JC ökar

andelen av sortimentet som köps in under säsong minskar dock den

långsiktiga valutaexponeringen.277   
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6.3 AB LINDEX (publ) (Lindex)

6.3.1 Lindex i korthet 278

Historisk tillbakablick
Två män med erfarenhet från textilbranschen såg ett behov av prisvärda

kvalitetsunderkläder för kvinnor och öppnade 1954 en damunderklädesbutik i

Alingsås. Verksamheten expanderade och under 1960-talet utökades

sortimentet av färdigsydd konfektion för kvinnor. Företaget växte konstant

och i slutet av 1970-talet fanns 57 butiker.

1982 köptes Lindex av ICA. Produktutbudet kompletterades med barnkläder

och fler butiker etablerades. 1988 förvärvade Lindex den svenska

detaljhandelskedjan Gulins med 48 dam- och herrklädesbutiker och ett

inköpskontor etablerades i London.

Lindex nuvarande ledning tillträdde 1991 och en strategisk utvärdering av

verksamheten genomfördes, vilken hade sin bakgrund i förluster och

svårigheter att samordna verksamheten på de olika marknaderna och

resulterade i en fokusering på Sverige, Norge och Finland. Butiker i övriga

länder avvecklades. Lindex förvärvades 1993 av en grupp investerare och

samma år avyttrades Gulins till den norska konfektionskedjan Adelsten. 1995

noterades Lindex aktie på OM Stockholmsbörsens A-lista.
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Affärsidé
”Lindex affärsidé är att erbjuda kvinnor och barn ett prisvärt, moderiktigt och

brett sortiment kläder av god kvalitet.”

Mål
”Lindex mål är att i en internationell jämförelse vara en av de ledande

butikskedjorna inom damkonfektion, damunderkläder/-strumpor och

barnkläder.”

Strategi
”Lindex långsiktiga strategi för fortsatt tillväxt och förbättrad lönsamhet är att:

� Fokusera på kundgruppen kvinnor i åldern över 30 år samt barn upp till 13

år,

� Utveckla och erbjuda ett intressant och väl koordinerat sortiment med

främst egna välkända varumärken,

� Öka effektiviteten genom förbättrad logistik,

� Utnyttja skalfördelarna i Lindex expansion för ökad lönsamhet,

� Fortsätta expansionen med butiker i kommersiella lägen och med stora

kundflöden,

� Vidareutveckla butiken som den viktigaste marknadsföringskanalen,

� Fortlöpande utveckla personalens kompetens genom utbildning och

träning samt att

� Hela verksamheten ska präglas av god etik.

Lindex expansionsstrategi för de närmaste åren är att öka:

� Antalet butiker i Norden

� Antalet butiker i Tyskland

� Försäljningsytan i befintliga butiker

� Det fjärde produktområdet Lindex Care genom expansion till fler butiker.”
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6.3.2 Affärsverksamhet

Expansion
Etableringar av nya butiker är en viktig förutsättning för att kunna uppnå en

god försäljningstillväxt. Då produktsortiment, prissättning och

marknadsföring styrs centralt uppnås stora skalekonomiska fördelar som

tillsammans med sammansättningen av sortimentet och rationella

investeringar lägger grunden för att snabbt nå lönsamhet. Etableringar görs på

attraktiva lägen i såväl små som stora städer och noggranna undersökningar

och förberedelser pågår för en eventuell expansion på en fjärde marknad inom

Europa.279

De stora kedjeföretagens tillväxt har visat värdet av välbalanserad stordrift i

kläddetaljhandeln, menar Lindex, och en ökad internationalisering, inte enbart

i inköpsledet utan även i handeln, kommer med säkerhet att förstärka

tendensen. Lindex inriktar sig på fortsatt expansion både geografiskt och

sortimentsmässigt och planerar exempelvis att etablera 15-20 butiker i Norden

under verksamhetsåret 1999/2000. Även en etablering på marknader utanför

Norden finns med i Lindex långsiktiga planering. Till exempel inleddes under

1997 förberedelsearbetet inför den enligt Lindex strategiskt mycket viktiga

satsningen på den tyska marknaden som ska ge företaget en betydande

marknadspotential och säkerställa att koncernen kan fortsätta att växa i hög

takt, menar Lindex. En längre tids analyser av den tyska marknaden i

samarbete med ett antal konsultföretag har föregått beslutet. Valet av

Tyskland som fjärde marknad grundar sig på positiva slutsatser kring de tyska

konsumenternas köpkraft och inköpsbeteende samt på prognoser om
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framtida befolkningstillväxt. Under 1998 etablerades Lindex på den tyska

marknaden och den fortsatta

expansionen planerades ske med

15-20 butiker årligen.280

Diagrammet till vänster hur

Lindex expanderat sin verksamhet

under perioden 1994 till 2000.

Organisation
Lindex menar att de genom en  gemensam säljorganisation för samtliga

butiker i Sverige har skapat en stark resurs för att utveckla respektive

sortimentsområdes potential i det befintliga butiksnätet. Funktionen har blivit

en effektiv länk mellan inköpsorganisationen och  de enskilda butikerna. Den

producerar aktivitetsplaner och ger snabb återkoppling när det gäller olika

typer av centrala åtgärder samt medverkar till att de strategiska

utvecklingsprojekten som avser deras sortiment får genomslag i deras

butiker.281

Samtliga inköp görs från huvudkontoret i Alingsås, vilket ger överblick, gör

det lättare att koordinera kollektionerna samt medför att skalfördelar uppnås

eftersom inköpen samordnas. Inköpsavdelningen är indelad i ett 25-tal olika

inköpsteam bestående av inköpare, designers, ekonomer och assistenter som

antingen arbetar med ett av Lindex varumärken eller med en viss

produktgrupp. Inför varje ny säljsäsong utarbetas en inköpsplan. Arbetet
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börjar cirka ett år innan kläderna ska finnas i butik. Designer och inköpare

hämtar inspiration från olika omvärldstrender, mässor samt modeller, mönster

och färger från olika trendinstitut, varefter teamen diskuterar med olika

tygtillverkare och tar fram tygprover till de nya kollektionerna. Lindex köper

inte själva in tygerna utan anvisar ofta tillverkaren var de kan köpas. Parallellt

arbetar inköpare, controller och produktområdesansvariga med kalkyler över

hur mycket som ska köpas in. De ser över efterfrågan på föregående års

kollektioner och tar fram information om på vilka varor det var extra stor

efterfrågan, vilka plagg som rabatterades med mera. Efter cirka tre månaders

arbete möts hela inköpsteamet och kommer gemensamt fram till vad och hur

mycket som ska köpas in. Efter 2-4 månaders förberedande arbete åker

inköparna till Fjärran Östern för att förhandla med leverantörerna, varefter

provplagg tillverkas som ska kontrolleras och godkännas av Lindex innan

tillverkning i stor skala kan påbörjas. Det är då totalt cirka 6-8 månader kvar

innan kläderna ska finnas i butik. Inköp från Europa har kortare ledtider och

kan därför göras 2-4 månader innan kläderna är ute i butiken.

Då Lindex har fyra säljsäsonger, vinter, vår, sommar och höst, med ett antal

inköpsprogram per säsong och arbetet med kollektionerna till varje säljsäsong

tar ett år, innebär det att Lindex inköpare arbetar med fyra säsonger parallellt.

När kunderna handlar vinterkläder arbetar Lindex inköpare redan med nästa

vinters kollektion. Ledtiderna för Lindex Care är 1-3 månader och flertalet

produkter kommer från Europa. Upparbetningstiden för en helt ny serie med

ett eget varumärke från idé till färdig produkt är cirka 8-12 månader. 282

Under 1997 öppnades ett nytt inköpskontor i Turkiet, tidigare fanns kontor i

London och Hongkong. Turkiet har i flera år varit ett av Lindex större
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inköpsländer med direktkontakt mellan inköpare och leverantörer. Lindex

satsning på att etablera sig med egna inköpskontor nära inköpsmarknaderna

har fortsatt och under 2000 etablerades kontor bland annat i Dhaka,

Bangladesh, New Delhi och i Seoul. Inköpskontoren förbättrar möjligheterna

att styra inköpen till de marknader där förutsättningarna är de bästa för att få

en optimal kombination av kvalitet och pris, förkortade ledtider, samt

möjlighet till kvalitetskontroll och kontroll av hur leverantörerna efterlever

Lindex Code of Conduct. Syftet är också att kunna göra inköp från marknader

som inte har begränsande exportkvoteringsregler gentemot EU eller som har

väl tilltagna exportkvoter som i praktiken inte utgör en begränsning. 283   

Internsystem
Politiska eller ekonomiska störningar i ett viktigt leverantörsland tillåts inte

äventyra varuförsörjningen. För att lyckas hålla samman de många samtidiga

aktiviteterna krävs ett system som förenar stabilitet med viss flexibilitet,

snabba kommunikationer och kompetenta, målmedvetna medarbetare.

Successivt har Lindex utvecklat ett system som ska användas till att styra och

samordna mediebevakning, sortimentssammansättning, inköpsprocesser,

leveranser och försäljningsplanering – hela kedjan av aktiviteter fram till

konsumentens möte med varorna. Detta kan även utnyttjas för att korta

ledtiderna, snabbkorrigera felbedömningar som aldrig helt kan uteslutas i en

modebransch, samt minska risken för onödiga prisnedsättningar.284 Under

1997 genomfördes flera IT-projekt som ska stödja effektiviseringen i

varuförsäljningsledet. Även den tekniska infrastrukturen som möjliggör en

effektivare kommunikation mellan deras olika kontor uppgraderades.
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Lindex har två varuflöden – ett modeflöde och ett basflöde. Basflödet består

av varor med stabil efterfrågan med ett väl utbyggt signal- och

planeringssystem. Försäljningen av dessa varor är relativt jämn och nya

beställningar till butiken görs med automatik när antalet plagg av en viss vara i

butiken når en angiven lägsta nivå. De flesta europeiska leverantörer håller

lager för Lindex räkning. Lindex har aldrig haft något centrallager. Modeflödet

består av säsongsbetonade varor och kampanjvaror. Försäljningen av dessa

varor varierar i högre utsträckning regionalt med väder och trender. Dessa

varor kommer från leverantörer i en större sändning och transporteras

därefter ut till butikerna. När en viss modevara tar slut ersätts den med en

annan. Försäljningen av dessa varor kan effektiviseras genom en mer flexibel

hantering. 285

Med hjälp av externa konsulter har ett antal analyser gjorts av koncernens

varuförsörjning och tillsammans med speditören Schenker BTL förbereds nu

för en topplagerfunktion som innebär att en viss kvantitet av en order på

modevaror lagras på ett mindre lager under några veckor innan slutlig

distribution sker till de butiker som sålt mest av respektive vara. En

servicelagerfunktion förbereds också tillsammans med speditören, vilket är en

mindre lagerfunktion för basvaror för att successivt fylla på varulagret i de

butiker som nästan sålt slut på en vara. Dessa båda lagerfunktioner beräknas

vara införda från och med våren 2000. Med dessa förändringar räknar de med

att snabbare kunna sälja varor och framför allt kunna sälja dem till ett högre

snittpris. Genom att plaggen styrs till de butiker, där efterfrågan är störst,

minskar behovet av att arbeta med prissänkningar liksom risken för att hyllor

ska gapa tomma. 286   
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Lindex huvudflöde av produkter ska dock fortsätta att gå direkt från

tillverkaren till respektive butik via speditören, utan någon mellanlagring i

centrallager. Under 2000/01 kommer en ytterligare ökad andel av

varuinköpen att göras från marknader med relativt korta ledtider och

tillsammans med införandet av ett påfyllnadslager väntas detta medföra en

minskning av det genomsnittliga varulagervärdet. 287

Personal
Lindex skriver att deras företagskultur bygger på en öppen och informell

kommunikation som präglas av enkelhet, respekt för varandras kunnande och

ödmjukhet inför uppgiften. Ansvar och befogenheter, lojalitet, kvalitetskänsla,

målförståelse, resultatinriktning och arbetsglädje är de väsentligaste delarna i

deras kultur och ansvaret ska vara verkligt och tydliggjort. Detta, menar

Lindex, skapar delaktighet och personlig utveckling och uppmuntrar den

enskilde medarbetaren att också själv ställa krav på organisationen. 288

Vidare anser Lindex att det faktum att de viktigaste mötena med kunderna

sker i butikerna gör hängivna och lojala medarbetare till en viktig

konkurrensfördel, samt att det är i en stimulerande arbetsmiljö med möjlighet

till vidareutbildning och personlig utveckling som trivseln och medarbetarnas

engagemang ökar. Den största delen av kompetensutvecklingen sker i det

dagliga arbetet, genom utbyte av erfarenheter mellan medarbetarna och mellan

olika funktioner i företaget och Lindex erbjuder medarbetarna karriärvägar

både i Sverige och internationellt.289
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Produktutbud och sortiment
Lindex säljer damkonfektion, damunderkläder/och –strumpor och

barnkläder. 1998 utökades sortimentet med det fjärde produktområdet Lindex

Care – kosmetik, kroppsvård och hälsoprodukter. Produkterna består av de

mest välkända varumärkena inom respektive område. Lindex menar att ett

flertal marknadsundersökningar har visat att Lindex idag är ett starkt

varumärke som står för kvalitet, prisvärdhet och god service, samt att 99

procent av kvinnorna i Sverige i åldern 15-74 år känner till varumärket Lindex.

Trots detta finns det mycket att göra för att stärka varumärket. En

målmedveten satsning på produkter av egen design med hög kvalitet har gjort

Lindex ledande inom barnkläder i Sverige. En del av förklaringen till att

Lindex är betydligt starkare som varumärke idag än för tio år sedan, är deras

konsekvent genomförda strategi att öka andelen produkter av egen design. 290   

År 1991 bestod Lindex utbud inom damkonfektion nästan uteslutande av

produkter som designats av leverantörer. För att kunna skapa ett ännu bättre

sammansatt sortiment och snabbare kunna reagera på trender i marknaden har

Lindex satsas allt mer på kläder av egen design och år 2000 svarade produkter

av egen design för hela försäljningen, vilket Lindex ser som en styrka.

Resurser har även satsats på en ökad koordinering av kollektionerna så att

kunden lättare kan kombinera olika plagg. 291

Marknadsföring
Lindex satsar årligen 4-5% av det totala försäljningsvärdet på markandsföring,

huvudsakligen genom annonsering i dagspress och vilken effekt genomförda

annonskampanjer har på såväl försäljning som attitydförändringar följs upp

noga. En kontinuerlig uppföljning av vidtagna marknadsföringsåtgärder visar
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att dagspressannonser har störst genomslag i Lindex målgrupp. 292  Butiken är

Lindex viktigaste marknadsföringskanal. Lindex nuvarande butiksstrategi

genomfördes 1992/93 och har sedan dess löpande utvecklats och förnyats.

Butiken är uppbyggd kring en stor andel självval, där strävan är att

köpprocessen för kunden ska underlättas genom bra butiksskyltning,

informativa etiketter och väl lämpade förpackningar. 293   

Under 1999/2000 såg Lindex över sin marknadsföringsstrategi och beslutade

att valet av marknadsföringskanal nu i ännu högre grad än tidigare skulle

anpassas till respektive marknads förutsättningar, såsom olika kundgruppernas

värderingar och förväntningar samt till de medieförändringar som skett.

Lindex arbetar alltmer integrerat med sin marknadskommunikation för att öka

igenkänningen – enhetlighet för skyltfönster, butiker, tidningsannonser,

kundtidningar och utomhusreklam stärker deras profil och ökar

genomslagskraften i olika kampanjer och aktiviteter, samt stärker varumärket,

menar de.  Butikskonceptet har utvecklats så att butiker blivit mer

inspirerande och köpstimulerande med regelbundna förändringar av skyltning

och exponering tillsammans med nya erbjudanden och butiksaktiviteter.

Kunder som ofta besöker Lindex ska uppleva att butiken regelbundet förnyas.

Kläderna exponeras på ett säljande och enhetligt sätt i alla Lindexbutiker, vilka

är uppbyggda så att kunder i lugn och ro kan handla sina kläder. 294   

En av de starkaste marknadsföringsresurserna är Lindexkortet, ett förmåns-

och lojalitetskort med betal- och kreditfunktioner, som lanserades 1995 i

Sverige och 1997 i Norge. I tyskland lanserades en enklare version av
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Lindexkortet, utan kreditfunktion men med en mindre rabattfunktion. Syftet

med Lindexkortet är att knyta en närmare och tätare kontakt med Lindex

kunder. Då kostnaden för att sälja mer till befintliga kunder är lägre än

kostnaden för att värva nya kunder kommer Lindex att satsa på att ytterligare

stärka relationen med befintliga kunder. Lindex räknar med att Lindexkortet

kommer att öka kundlojaliteten. Vidare uppnås en jämnare försäljning av

kläder under månaden genom flexibla betalningsmöjligheter för kunden.

Erfarenheten visar att kortkunder handlar oftare hos Lindex och att de köper

för en större genomsnittlig summa än de som inte har ett kort. 295  

Lindexkortet ger Lindex möjlighet att ännu bättre koncentrera

marknadsföringen till de bästa kunderna och därigenom få ett ännu bättre

genomslag för marknadssatsningarna. Kortet har varit mycket framgångsrikt

och vid utgången av augusti 1999 användes det av mer än 500.000 kunder,

varav cirka 345 000 personer i Sverige. 296 1999 introducerades en egen

hemsida som vänder sig till kunder, aktieägare, investerare, analytiker,

journalister och potentiella medarbetare.

Miljö och etik
Under hösten 1995 genomfördes en miljöanalys inom Lindex, vilken skulle

ligga till grund för framtagande av en ny långsiktig miljöpolicy bland annat

innehållande mätbara miljömål.297 Denna policy skulle bidra till ett ökat

kretsloppstänkande och en förbättrad resurshushållning. Lindex skriver att de

betraktar mode och miljö som väl förenliga begrepp och anser att bra mode

även kan uppfylla viktiga miljökrav. Deras miljöarbete sköts decentraliserat

och i den normala verksamheten och i valet mellan olika material,
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transportalternativ, förpackningsmaterial och kundinformation väljer de det

alternativ som är bäst ur miljösynpunkt, uppger de. 298

Lindex har sedan 1998 arbetat med ett miljöledningssystem enligt ISO 14001,

vilket var helt infört 1999/2000. Det övergripande ansvaret för miljöarbetet

ligger hos företagsledningen men ett effektivt miljöarbete kräver information

och medarbetarnas engagemang, varför all kontorspersonal och samtliga

butikschefer i Sverige utbildats i miljöfrågor rörande Lindex miljöpolicy och

miljöarbete. Som stöd för arbetet finns på huvudkontoret och i samtliga

butiker miljöhandböcker med instruktioner för miljöarbetet, såsom

källsorteringsguide och handlingsplaner för minskad energiförbrukning och

minskat avfall. Miljöarbetet har särskilt inriktats mot textiltillverkning och

transporter, då detta har störst påverkan på miljön. 299

Koncernen har också utarbetat en Code of Conduct, det vill säga en

regelsamling för Lindex leverantörer, vilken ställer stora krav på hur

arbetsmiljön ska vara utformad och vilka arbetsförhållanden som ska råda. 300

Handel med utvalda leverantörer i tredje världen i kombination med krav på

arbetsförhållanden och miljöfrågor bidrar till att långsiktigt öka

lokalbefolkningens välstånd. Lindex uppmuntrar sina leverantörer till att på

det lokala planet verka för att förbättra framförallt barns möjligheter till

grundläggande skolutbildning och yrkesutbildning. Som ett konkret bidrag i

denna anda stöder Lindex ett större utbildningsprojekt under ledning av SOS-

Barnbyar i Indien, som finansierar och följer upp utbildningen av ett antal

barn i norra Indien. 301
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Marknadsförutsättningar  och köpkraft
Lindex menar att hur konsumenterna fördelar den disponibla inkomsten

påverkas av bland annat konsumtionsbenägenheten. Om sämre tider väntar

väljer många att spara pengar istället för att konsumera. Dessutom följer olika

varor olika konsumtionscykler. När konjunkturen vänder uppåt har många

människor ett uppdämt behov av exempelvis kapitalvaror. Konsumtion av

konfektion kommer då i andra hand och tar fart först när konjunkturen mera

påtagligt har förbättrats. 302 Tillväxt på konfektionsmarknaden påverkas

således av konsumtionsbenägenheten och den disponibla inkomsten men

även av vädret och branschens förnyelse. Försäljningen av konfektion varierar

också med säsong, där höst och vinter generellt sett innebär högre försäljning

med bättre bruttovinstmarginaler, jämfört med vår och sommar. 303 Vidare

tror Lindex tror att deras målgrupp kommer att fortsätta att öka i antal, då

åldersgruppen 31-60 år på grund av demografiska förändringar kommer att

utgöra en allt större andel av den totala befolkningen under de närmaste

åren.304 Detta gör att Lindex förväntar sig kunna uppnå en god tillväxt på

samtliga marknader.305

Lindex bedömer EU-anslutningen som att på kort sikt vara av begränsad

betydelse för Lindex utvecklingsmöjligheter och lönsamhet. Ett återinförande

av inköpskvoteringarna, vilket följer med ett svenskt medlemskap, får

visserligen en viss inverkan på varupriserna i konsumentledet. Detta drabbar

dock i mindre grad Lindex och övriga integrerade, stora kedjeföretag som i

likhet med Lindex är tillförsäkrade stora kvoter tack vare sitt internationella

närverk och långvariga leverantörsrelationer. Sänkta tullsatser reducerar
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däremot i viss mån väntade prishöjningar. Långsiktigt kommer dock en EU-

anslutning att ha en positiv inverkan på Lindex, främst genom möjligheterna

till ett friare varuflöde mellan länderna inom EU.306 mporten av varor till EU-

området från vissa länder i Fjärran Östern begränsas av kvotningsregler.

Leverantörerna i dessa länder, däribland Kina, får söka tillstånd för att

exportera sina produkter. På importen av varorna läggs avgifter och tull, vid

införsel till EU. Stora inköpare, som Lindex, med sedan lång tid väl etablerade

leverantörskontakter kan dock till viss del undgå kvotavgifterna. 307

Trenden mot ökad koncentration och stordrift var tydlig inom hela

detaljhandeln under 1990-talet. Enligt en utredning från Handelns

Utredningsinstitut i Sverige, HUI, kunde tre tydliga trender urskiljas. En allt

större del av handeln sker i befolkningstäta regioner, där handelns tillväxt är

snabbare än befolkningsökningen. Försäljningen sker också i ökad

utsträckning i allt större butiksenheter som i högre grad tillhör större

företagsgrupper och kedjor. Fristående butiker är det största

försäljningskanalen för damkonfektion. Mycket tyder dock på att många av de

fristående butikerna har lönsamhetsproblem, då de saknar skalfördelar och

därmed har låga marginaler. Den svaga lönsamheten gör att de inte har

finansiella möjligheter att investera i sina verksamheter. Utslagningen av

mindre butiker bedöms därför fortsätta. Utvecklingen skapar möjligheter för

kedjor, som Lindex, att fortsätta expandera. 308

Konkurrenssituationen
Konkurrensen om kundernas uppmärksamhet blir allt hårdare och ökat

mediabrus och tidsbrist är två av drivkrafterna som gynnar klädkedjor med väl

                                                                                                                           
305 2000
306 1994
307 2000



EMPIRI

136

utvecklade koncept och en enhetlig profil i kampen om att locka kunderna.

Butikerna måste dessutom vara etablerade i kommersiella lägen för att

attrahera stora kundflöden och en positiv upplevelse i butik utvecklar och

stärker relationen mellan ett företag och dess kunder och leder till att

kunderna gärna återvänder, menar Lindex. 309   

Lindex skriver att små butiker saknar skalfördelar och därmed ofta har låga

marginaler, vilket gör det svårt att ta ut marknadsmässiga chefslöner, att lösa

finansieringsfrågor, att få kapacitet att investera, samt att byta lokaler om

strukturen i city ändras. Utslagningen av småbutiker kommer därför troligen

att fortsätta, vilket ger fortsatta expansionsmöjligheter för kedjorna. Även i

Tyskland utgör de fristående butikerna den största försäljningskanalen.

Handel via Internet är en ny försäljningskanal och Lindex följer utvecklingen

på området med stort intresse. För närvarande är dock försäljningen av

konfektion via Internet mycket liten, lägre än en procent. De flesta kunderna

föredrar att prova och känna på kläderna i butik. 310   

Lindex anser sina konkurrenter på den svenska marknaden vara KappAhl,

Hennes & Mauritz, JC och fristående butiker. På Lindex marknader i Norden

sker ungefär hälften av försäljningen på konfektionsmarknaden i fristående

butiker. Dessa ligger dock i stor utsträckning högre i pris än kedjorna och

kvaliteten på dam- och barnkläder är något högre än hos kedjorna. 311

Leverantörsförhållanden
En allt större andel av Lindex inköp, cirka 75 procent, görs direkt från

tillverkarna utan mellanhänder. Detta kräver en stor andel egen design och en

                                                                                                                           
308 2000
309 2000
310 1999



EMPIRI

137

mycket noggrann planering, varför leverantörerna får detaljerade

specifikationer vad gäller tygkvaliteter och sömnadssätt med mera. Lindex

medverkar inte i produktionsprocessen utan leverantörerna svarar själva för

att ta fram de färdiga produkterna. Det här arbetssättet medför ett större

inflytande för Lindex och ökade möjligheter till styrning och kontroll bidrar

till minskad risk i inköpsverksamheten. Genom inköp direkt från tillverkare

har inköpspriserna kunnat sänkas betydligt, vilket bidragit till ökade

bruttovinstmarginaler under senare år. För att förkorta ledtiderna och minska

kapitalbindningen i varulager ökas andelen inköp från europeiska länder eller

länder nära Europa. Detta gäller framför allt kläder med hög modegrad samt

plagg som säljer mycket bra och som behöver beställas om för att snabbt

komma ut i butikerna.312

I takt med att Lindex expanderar och blir en allt större kund har företaget

också kunnat öka andelen direktinköp och därigenom kunnat ställa högre krav

på leverantörerna, vilket har medfört en sänkning av inköpspriserna. Som

storkund kan företaget även ställa krav på arbetsmiljö och arbetsförhållanden

hos företagets leverantörer. 313   

Väder
Vädret har stor inverkan på försäljningen av konfektion på kort sikt.

Exempelvis stimulerar en varm och solig vårdag lusten till köp av både vår-

och sommarkläder, medan folk hellre tillbringar en varm och solig sommar på

badstranden än i butiker. En kylig höst gör försäljningen av höst- och

vinterkläder går bra. Efterfrågan på konfektion varierar också med säsong.
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Kapitalstruktur - Lindex
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Under hösten och början av vintern är försäljningen generellt sett högre, med

högre bruttovinstmarginaler, jämfört med vår och sommar. 314

6.3.3 Finansiell verksamhet

Kapitalstruktur
Lindexaktien introducerades på Stockholms Fondbörs den 7 april 1995.

Finansiering av ombyggnad och etablering av  nya butiker ska ske genom

internt genererade medel.315 Moderbolagets finansfunktion har till

huvuduppgift att stödja den operativa verksamheten samt begränsa

koncernens finansiella risker enligt en av styrelsen fastställd policy, vilken

handlar om att Lindex under de närmaste åren ska täcka sitt

finansieringsbehov med långsiktiga krediter, såsom lån från Handelsbanken,

insättning från Lindexkortets kunder, beviljade checkräkningskrediter, med

mera, och i syfte att begränsa ränterisken eftersträvas en kort genomsnittlig

räntebindningstid. Likvida medel ska enbart placeras i likvida instrument med

låg kreditrisk. 316   

Diagrammet till vänster

visar Lindex

kapitalstruktur i form av

skuldsättningsgrad och

soliditet för perioden

1994 till 2000.
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Finansiering med egna medel - Lindex
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Förräntningsmarginal - Lindex
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Utdelningspolitik
Lindex mål är att utdelningen långsiktigt ska motsvara i genomsnitt cirka 30

procent av koncernens resultat efter skatter.317

Hantering av valuta- och transaktionsrisk
Koncernens transaktionsrisk består i att intäkterna genereras i Sverige, Norge,

Finland och Tyskland, samtidigt som kostnaderna till stor del hänför sig till

inköp gjorda i andra länder. Verksamheten i dotterbolagen bedrivs i lokal

valuta, då deras valutaexponering har överförts till moderbolaget. Vid en

förstärkning av den svenska kronan minskar intäkterna som en effekt av

omräkning av försäljningsintäkter i utländska valutor till svenska kronor.

Samtidigt minskar inköpskostnaderna, eftersom merparten av Lindex varor

köps från utländska leverantörer. Sammantaget medför detta att en

förstärkning av den svenska kronan påverkar Lindex resultat positivt.318

Valutarisken är centraliserad till AB Lindex. För att minska valutarisken har

Lindex som policy att valutasäkra en betydande andel av koncernens

nettoflöden i utländsk valuta för kommande 6-8 månader. Valutasäkringen

sker huvudsakligen via terminer och optioner, vilket utnyttjas enbart i syfte att

reducera den valutarisk som uppstår i verksamheten. Effekterna av

kurssäkringen redovisas i rörelseresultatet för den period som

kurssäkringsåtgärden är avsedd att täcka. Verkningarna av den stigande

dollarkursen har även kunnat motverkas av en effektiviserad

inköpsverksamhet och en viss höjning av priset till konsument. Även

framöver väntas de negativa effekterna av den starka dollarn att kunna

reduceras på samma sätt. En högre US-dollarkurs påverkar även långsiktigt

konkurrenterna på ett likartat sätt, det vill säga den är relativt

                                          
317 1995
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konkurrensneutral. Införandet av euro har medfört att valutaexponeringen

minskat något, då in- och utflöden i eurovalutor kan nettoavräknas mot

varandra. 319

                                                                                                                           
318 2000
319 2000
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7 
ANALYS

De frågor som finns uppställda i kapitel 5 Problemprecisering är fokuserade på våra

exempelföretag och ligger således till grund för den insamling av empiri som finns uppställd i

kapitel 6 Empiri. I detta kapital avser vi att utgå ifrån samma frågor men se på dem ur ett

annat perspektiv, på så sätt att det här inte handlar om att analysera hur exempelföretagen

agerar, ser på sin omvärld och hanterar kapitalanskaffningsproblemet, utan att vi även

kommer att relatera denna empiri till de teorier som presenterats i kapitel 4 Referensram. I

avsnitt 7.1 och 7.2 tar vi upp företagens affärsverksamhet och i avsnitt 7.3 och 7.4 tittar vi

på företagens finansiella verksamhet. Därefter relateras dessa områden.

7.1 ANALYS AV AFFÄRSVERKSAMHETEN

Utifrån hur exempelföretagen agerar och beskriver sin omvärld kan det upptäckas vissa

tendenser i deras sätt att tänka, resonera och se på hot, möjligheter och risk med mera som

följer med affärsverksamheten och den omvärld de befinner sig i. Beroende på hur

företagsledningen upplever dessa förhållanden torde de fatta beslut om hur de ska ta tillvara

på möjligheter och gardera sig mot risker. I syfte att få insikt i hur exempelföretagen tänker

kommer vi således att i kommande avsnitt diskutera kring hur exempelföretagen betraktar

sin affärsverksamhet och omvärld.

I referensramen har vi läst att bedömning och värdering av information

angående alternativa valmöjligheter ingår i beslutsfattandeprocessen (se 4.3.1)

och att det är beslutsfattarens personlighet, intuition och sociala bakgrund

som påverkar denna bedömning och värdering. Även faktorer såsom andra
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individers förväntningar och agerande påverkar beslutsfattaren och det kan

sägas att beslutsfattarens agerande påverkas av vad han tror att omvärlden

efterfrågar.

Lärande sker genom att de kognitiva strukturerna modifieras (se 4.2.6).

Individer och företag väljer det de bedömer som det, utifrån situationen, bästa

alternativet. Valet utvärderas och beslutsfattaren lär sig huruvida detta

alternativ var lämpligt och lagrar denna kunskap inför nästa beslut. Detta

skulle då ge äldre företag en fördel, gentemot nyare företag, i form av samlad

kunskap om omvärldens krav och önskningar och hur de bör mötas. Alla tre

företagen i denna uppsats är dock relativt gamla och erfarna företag, och det

borde inte finnas några erfarenhetsmässiga olikheter dem emellan som kan

orsaka skillnader i omvärldstolkningen.

Affärsidé, Mål och Strategi
Såväl H&Ms som Lindex affärsidé att erbjuda prisvärda kläder av kvalitet,

medan JCs affärsverksamhet handlar om att utveckla och driva sina koncept

till väldefinierade målgrupper. H&Ms mål är fortsatt expansion med bibehållen

finansiell styrka. Lindex mål är inte finansiellt fokuserat, utan de strävar efter

att i internationell jämförelse vara en av de ledande butikskedjorna inom deras

kundsegment. Även JC har som uttalat mål att vara en av de ledande

modekedjorna inom sitt segment och har dessutom satt upp ett antal precisa

tillväxt- och lönsamhetsmål, samt mål om förvärv av ett antal

franchisebutiker. H&Ms strategi är enbart finansiellt fokuserad, då den säger att

deras finansieringspolicy, investeringar och etableringar ska beslutas av

koncernens styrelse. Lindex uttalade strategi är betydligt mer omfattande och

inbegriper att de ska fokusera på kundgruppen, utveckla sitt sortiment,

förbättra logistiken, utnyttja skalfördelar, fortsätta expandera, utveckla

personalens kompetens, med mera. JCs strategi är att kombinera egna butiker
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och franchisebutiker, etablera nya och öka andelen egna butiker, samt

förbättra kontrollen över värdekedjan.

Expansion
Alla tre företagen ser expansion som en förutsättning för god

försäljningstillväxt och satsar på strategiska butikslägen, antingen centalt

belägna eller i köpcentrum. Tyskland bedöms som en mycket viktigt marknad

och företagen finns även etablerade i flera av de nordiska länderna.

Som kan utläsas i diagrammet ovan har H&M haft en aggressivare

expansionstakt än de andra två företagen, främst när det gäller ökad

nettoomsättning. Eventuellt skulle ett samband mellan de två storleksmåtten

kunna ses, att fler butiker leder till högre omsättning eftersom

försäljningsmöjligheterna ökar. Dock ökas även kostnaderna genom

nyetableringar, då det är dyrt att expandera och i synnerhet att gå in på nya

marknader, vilket även samtliga företag poängterar i sina årsredovisningar.

Tonndorf anser att vissa kedjor är nästintill färdigetablerade på den svenska

marknaden och således måste internationalisera sig om de vill fortsätta att

expandera. Han skriver vidare att utlandsetableringar är både mer kostsamma

och mer riskabla då det är svårt att förutse hur kunderna och konkurrenterna
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0

100

200

300

400

500

600

700

800

1995 1996 1997 1998 1999 2000
-  

5 000 

10 000 

15 000 

20 000 

25 000 

30 000 

35 000 

Mkr

H&M - Antal butiker

JC - Antal butiker

Lindex - Antal butiker

H&M - Nettoomsättning

JC - Nettoomsättning

Lindex - Nettoomsättning



ANALYS

146

kommer att reagera oberoende av hur noggrant etableringen har planerats.

Således är det viktigt att finansiera expansionen på ett lämpigt sätt för att inte

öka riskerna alltför mycket. Företagens olika inställning till hur expansion bör

finansieras diskuteras i 7.3.

Eventuellt skulle det kunna antas att kostnaderna för utlandsetableringar

minskar något successivt genom att företagen lär sig av tidigare erfarenheter

och således skapar rutiner. Detta stämmer med vad H&M menar då de skriver

att de uppnått ett slags stordrift när det gäller utlandsetableringar. Lindex

satsar, till skillnad från de andra två företagen, även på nyetableringar i mindre

städer. Detta tycks vara en strategi med något lägre etableringskostnader då

lokalkostnader kan vara lägre i mindre städer.

Organisation
Den största skillnaden mellan företagens organisationer är att JC är ett

franchiseföretag. De menar själva att de på detta sätt kan uppnå fördelar

genom att kombinera den privata fackhandelns fördelar i form av lokalt

ägarengagemang med de styrkor som butikskedjor erhåller, till exempel i form

av stordriftsfördelar. Att JC delvis är ett franchiseföretag kan tänkas påverka

deras verksamhet på åtskilliga sätt, framförallt när det gäller

etableringsmöjligheter, men även när det gäller finansiering av verksamheten

eftersom franchisetagarna står för butikskostnader vid etablering. På så sätt

sjunker kostnaderna för JC-koncernen. Företagens finansiering omskrevs i

8.1.2.

En annan skillnad är att H&M sedan 1989 driver en etablerad

postorderverksamhet vid sidan av den övriga verksamheten. Denna

verksamhet betraktas som en strategisk verksamhet, ett resonemang som

stämmer väl överens med vad Tonndorf skrev om postorderverksamhet,
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nämligen att den skulle komma att bli en alternativ distributionskanal och en

konkurrent till den traditionella butikshandeln. Andra likheter när det gäller

företagens organisationer är att samtliga valt att lägga vissa funktioner centralt.

Det rör sig då främst om inköpsfunktionen och nyetableringar därtill strävar

alla tre efter att ha så få mellanhänder som möjligt. Enligt Tonndorf är detta

beteende logiskt i en bransch där korta ledtider och snabba leveranser är

nödvändigt för att stå sig i konkurrensen. ”Det är inte de stora företagen som

tar död på de små – det är de snabba som dödar de långsamma” (se 4.4).

Internsystem
När det gäller IT-delen av företagens internsystem har alla tre företagen valt

att satsa på att utveckla systemen under den period som vi studerat främst i

syfte att underlätta arbetet och minska ledtiderna. JC har gått ett steg längre

och har integrerat vissa delar av internsystemet med leverantörers system.

Logistik och lagerverksamhet är två andra områden som företagen arbetar

mycket med för att effektivisera verksamheten. Vissa skillnader återfinns dock

mellan företagens hantering av lagerfunktionen. Inom JC står butiksägarna för

lagerhållningen och får således ta risken för icke-sålda varor. På så sätt

minskar koncernen minskar på så sätt sin affärsrisk. H&M & Lindex har

däremot lagerfunktionen på koncernnivå. Ett allt bättre distributionssystem

tillsammans med allt fler marknader gör att kläder som inte blir sålda på en

marknad snabbt kan distribueras till en annan där chansen kanske är större att

de blir sålda.

Personal
Gemensamt för företagen är att de har en organisation med informell och

öppen kommunikation bland personalen och använder sig i stor utsträckning

av internrekrytering och internutbildning av personalen.
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Produktutbud och Sortiment
Alla tre företagen ser de andra som konkurrenter när det gäller hela eller delar

av verksamhetens produktutbud och sortiment. JC har olika koncept med

olika produktutbud som en central del av sin strategi och i syfte att minska

risken arbetar de även med tre olika klädkategorier; bas, mode och trend.

Fokus ligger dock på basmode eftersom detta anses vara minst riskfyllt och

således kan användas som en ”säker” intäktskälla. Även H&M gjorde ett

försök att satsa på ett uttalat modesortiment, men detta slog fel och numera

satsar de mest på basprodukter. Både H&M och Lindex erbjuder

kosmetikprodukter, vilket inte JC gör. Enligt Tonndorf är områden som

kosmetik och accessoarer någonting som kommer att efterfrågas allt mer av

kunderna.

Det egna varumärket är någonting som företagen värderar högt och satsar

mycket på. Under perioden som vi studerat har både JC och Lindex utvecklat

sina respektive logotyper i marknadsföringssyfte för att vara mer tidsenliga.

Även H&M menar att de har ett mycket starkt varumärke som de ständigt

arbetar med att tydliggöra.

Vikten av kvalitet och hög servicegrad i butikerna lyfts fram av alla företagen.

Samtliga skriver om sitt medvetna kvalitetsarbete i form av regelbundna

kontroller och insyn hos leverantörer.

Marknadsföring
Butikerna ses som den viktigaste marknadsföringskanalen. De ska gärna vara

luftiga och rymliga för att tilltala kunderna. JC marknadsför sina produkter

med hjälp av TV, bio, stortavlor, dagspress, populärpress, radio, direktutskick

och Internet, medan Lindex främst satsar på dagspress och Internet samt

utför regelbundna attitydundersökningar. H&M skriver förhållandevis lite om
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sin marknadsföring men menar att mediamixen anpassas efter lokala behov

och förutsättningar och anser vidare att priset ska synas i reklamen, vilket

överensstämmer väl med deras lågprisstrategi.

Samtliga företag har någon form av klubbkort för att öka kundlojaliteten samt

för att kunna analysera kundgrupperna bättre och därigenom kunna öka

träffsäkerheten i reklam och produktutbud.

Miljö- och Etikfrågor
Miljö- och etikfrågor är någonting som uppmärksammas av samtliga företag

och de stödjer olika projekt och verksamheter. Denna fokusering på miljö-

och etikfrågor kommer sig högst troligt av de allt högre krav på engagemang

och ställningstagande som kunderna ställer, vilka beskrevs i avsnitt 4.4

Branschkaraktäristika. Ur konkurrenssynpunkt blir det nödvändigt att uppfylla

dessa krav för att få kundernas godkännande.

Marknadsförutsättningar och Köpkraft
Vid en jämförelse mellan företagens syn på marknadsförutsättningar och

köpkraft tycks de vara överens om att det allmänna konjunkturläget och

konsumtionsbenägenheten påverkar deras verksamheter. H&M anser dock att

konjunktursvackor inte nödvändigtvis leder till några betydande nedgångar i

försäljningen i just deras fall, då en ökning i kostnadsmedvetenheten hos

konsumenterna kan gynna ett företag som satsar på att hålla låga priser, vilket

H&M gör. Däremot tycks H&M bekymra sig mer för förändringar på

fastighetsmarknaden än vad deras konkurrenter gör. Detta kan hänga samman

med att H&M anser sig vara beroende av att få tillgång till de allra bästa

butikslägena och därtill inte är intresserade av att köpa lokalerna, utan föredrar

att hyra dem för att hålla nere sin kapitalbindning och behålla sin flexibilitet.
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Lindex kan här ha en fördel i att de etablerar nya butiker i mindre städer, där

priserna på fastighetsmarknaden kan antas var mer stabila och dessutom lägre.

Alla tre företagen ser positivt på sina expansionsmöjligheter och nämner då

främst sin potential att lyckas på utländska marknader. Eventuellt skulle

etablering i ett flertal länder kunna bidra till att minska affärsrisken i och med

att etablering i flera länder kan fungera som en gardering mot effekten av

konjunktursvängningar, åtminstone ifall länderna i fråga befinner sig i olika

konjunkturlägen och därtill kan det tänkas att kundernas preferenser samt

förändringar i disponibel inkomst skiljer sig åt på de olika marknaderna.

EU-medlemskapet har påverkat företagen genom att underlätta handeln inom

unionen men samtidigt försvårat handeln genom importrestriktioner gentemot

tredje land. Att fördelarna överlag överväger nackdelarna framgår av samtliga

företags information. JC nämner till exempel att de har begränsat sin risk

genom att arbeta med alternativa kanaler inom Europa och att de således inte

påverkas alltför negativt av de importrestriktioner som råder mellan Asien och

Europa.

H&M beskriver höjda skatter och valutaoro som faktorer med negativ

inverkan på verksamheten. De andra två företagen nämner inte detta, men vi

kan ändå anta att de också bekymrar sig för valutaförändringar då de skriver

att de använder sig av optioner och terminer som försvar mot

kursförändringar.

Konkurrenssituationen
Även företagens syn på konkurrenssituationen i branschen är relativt lika. Alla

tre anser att butikskedjor har stora fördelar gentemot mindre, fristående,

lokala fackhandlare. Dessa fördelar uppstår främst i och med de skalfördelar
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butikskedjor kan uppnå. Detta tas även upp i teorin, där Tonndorf skriver att

de mest framgångsrika företagen på den svenska marknaden är kedjor, då de

har ett flertal konkurrensfördelar såsom bättre affärslägen, kvalificerad

företagsledning, stora finansiella resurser, aktiv marknadsföring, stort

inflytande över leverantörer, priser under konkurrensen, hög omsättning på

sortimentet och lagret.

Alla företagen ser en tydlig profil, både när det gäller själva företaget och

butiken, som ett måste för att stå sig i konkurrensen. Butikens utformning och

läge är centralt. Den får gärna vara belägen nära konkurrenter för bättre

gemensam attraktionskraft på kunderna enligt H&M. Detta leder till att

företagen söker butikslägen i stadskärnorna samt i köpcentrum. Detta skulle

kunna kopplas vidare till att Internet och e-handel ses ett konkurrensmedel på

frammarsch av företagen. JC förutspår att företag med starka varumärken

kommer att få en konkurrensfördel och därigenom kunna positionera sig

inom e-handelsnischen. Detta skulle i så fall gynna alla tre företagen, som ju

alla får anses ha starka varumärken. Det kan vara av intresse att dra paralleller

mellan postorderverksamheten och e-handeln, eventuellt skulle det kunna vara

så att e-handeln tar över den funktion postorderverksamheten tidigare fyllt

och bli ett ny konkurrensmedel för kedjorna och en ny konkurrent till

butikerna, vilka då ”söker stöd hos varandra” genom att placera sig nära

varandra. Att inte ha andra butiker som attraktionshjälp skulle alltså kunna bli

alltför riskfyllt. Lindex butiker i mindre städer saknar rimligtvis denna

draghjälp, men å andra sidan slipper de viss konkurrens. Samtidigt menar

Tonndorf att konsumenterna tenderar att efterfråga allt större valmöjligheter

och enligt JC blir upplevelse- och underhållningsshopping en allt viktigare

konkurrensfaktor och dessa två aspekter kan dock gå förlorade vid

etableringar i mindre städer.
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När det gäller vilka respektive företag ser som sina främsta konkurrenter går

bilderna isär något. JC och Lindex har relativt lika bilder, då de ser varandra,

H&M, samt andra butikskedjor såsom KappAhl, MQ och enskilda

fackhandlare, som konkurrenter på den svenska marknaden. H&M däremot

ser sig själva som sin främsta konkurrent och jämför sina prestationer med

egna tidigare prestationer. Rimligtvis borde H&M även betrakta ovannämnda

företag som sina konkurrenter, för även om H&Ms storleksutveckling varit

överlägsen till exempel JCs och Lindex så kan de inte helt bortse från att

övriga företag är med och konkurrerar om kundernas uppmärksamhet. Om de

sedan föredrar att jämföra sina resultat mot egna prestationer är detta en

annan aspekt av konkurrenssynen.

Leverantörsförhållanden
Alla tre företagen lyfter fram fördelarna med att ha få mellanhänder, då detta

leder till högre marginaler och kortare ledtider. JC och Lindex nämner även att

större inflytande på inköpsprocessen är en fördel, då det minskar risken i

inköpsverksamheten. Lindex berättar vidare att de ökar andelen inköp från

europeiska länder för att ytterligare korta ledtiderna och därmed även få

möjlighet att minska kapitalbindningen i varulager. Det framgår tämligen

tydligt av företagens resonemang att ledtider och inköpspriser är två viktiga

faktorer i deras verksamheter. Detta kan sägas hänga direkt samman med

riskerna i branschen, att det gäller att vara först med det nya och att kunna

reagera snabbt på trendförändringar för att inte bli fast med en felsatsning på

kläder som inte går att sälja utan prisreduceringar.

Väder
Att vädret är en viktig omvärldsfaktor för dessa företag tycks vara uppenbart.

Väder- och säsongssvängningar påverkar efterfrågan på kort sikt och tvingar
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företagen till prisreduceringar om kläderna inte blir sålda under den säsong de

så att säga tillhör. H&M, JC och Lindex är överens om att höst och vinter är

de bästa försäljningssäsongerna, då kläderna som säljs under dessa säsonger

ger högre bruttovinstmarginaler eftersom de är tyngre och således dyrare.

Både möjligheterna och riskerna kan således sägas vara högre under höst- och

vintersäsongerna. Faktorer som väder är svåra, för att inte säga omöjliga, att

förutse, vilket gör det extra besvärligt för företag vars försäljningssiffror

påverkas av denna typ av omvärldsfaktorer.

JCs lyfter fram att eftersom deras försäljningsintäkter även kommer från

grossistförsäljning, så påverkas de mindre av väderförhållanden än företag

som enbart har försäljning i egna butiker. Vidare är det franchisebutikerna

som står för risken för inkurans eller att kläderna inte blir sålda, vilket är ännu

en riskbegränsande faktor.

7.2 FÖRETAGENS UPPLEVDA AFFÄRSRISK

I avsnitt 4.1.6 tog vi upp riskbegreppet och hur risk brukar delas in i finansiell

risk och affärsrisk. Hur respektive exempelföretag ser på sin affärsrisk

kommer att tas upp i detta avsnitt, medan hantering av finansiell risk kommer

att diskuteras i avsnitt 7.4.

Synen på omvärlden är väldigt lika företagen emellan. Under den tidsperiod

som vi studerat har flera relativt stora omvärldsförändringar skett, såsom

teknologiutveckling, konjunktursvängningar, EU-inträdet och förändrade krav

från kunderna. Dessa förändringar har, naturligtvis, påverkat företagen både

positivt och negativt. Företagen har beskrivit dessa förändringar på ett väldigt

likartat sätt, de upplever samma hot och möjligheter i förändringarna. De ser
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problem gällande importkvoter i och med EU-medlemskapet, men även

möjligheter att komma runt dessa svårigheter. Kundernas allt högre krav på

engagemang i miljö- och samhällsfrågor från kunderna leder till möjligheter att

stärka sitt varumärke samtidigt som det rimligtvis medför vissa kostnader.

Dessa likheter i synen på omvärlden beror högst sannolikt på att dessa tre

företag är relativt lika, de är stora fristående aktörer på den svenska

klädmarknaden och det var även utifrån dessa kriterier som vi valde dem som

underlag för vår empiri. Hellgren & Melins (se 4.3.4) resonemang om att det

inom varje bransch förekommer gemensamma uppfattningar och åsikter och

att individuella beslutfattares omvärldsbilder influeras av allmänna

förhållningssätt överensstämmer väl med hur företagen tenderar att betrakta

omvärlden på ett liknande sätt.

Att företagen är lika leder till att omvärldsförändringar kan förväntas påverka

dem på liknande sätt. Detta betyder dock inte att företagen tolkar omvärlden

på samma sätt ur ett riskperspektiv eftersom ett företags inställning till risk

beror på faktorer som verksamhetstyp, företagskultur, traditioner och

ägarförhållande (se 4.3.4). Dessa faktorer skiljer sig företagen emellan och

således kan man inte sluta sig till att de agerar på samma sätt när de ställs inför

liknande situationer.

Emellertid finns det klara gemensamma drag hos företagen även gällande

deras agerande. De väljer, i stort sett, att fatta samma investeringsbeslut,

exempelvis internsystem, marknadsföring med mera, utifrån de hot och

möjligheter som de anser att omvärlden medför. Vissa skillnader kan

observeras i ägarförhållanden, riskfördelning gällande lager inom

organisationen, samt attityden till etableringar i mindre städer och till

konjunktursvackor.



ANALYS

155

Under hela den studerade perioden är det, i stort sett, samma faktorer som

företagen presenterar som centrala att arbeta med i syfte att förbli

konkurrenskraftiga. Det är av största vikt att kunderna får vad de efterfrågar,

och för att kunna erbjuda dem det måste företagen kunna leverera rätt kläder

till rätt pris vid rätt tidpunkt. Så gott som allt som företagen investerar i kan

härledas till att de strävar efter att möta dessa krav. Vi menar att trots att

företagen har definierat olika specifika kundsegment för att särskilja sig från

varandra och från andra konkurrenter så handlar det ändå, i stort sett, om

samma kunder till alla tre företagen. De säljer kläder till både barn, ungdomar

och vuxna och att kläderna ligger i ungefär samma prisklass. Vidare tycks de

vara väl medvetna om vad kunderna vill ha – samma kunder, enligt oss. Detta

tror vi ytterligare hjälper till att motivera varför deras agerande i sina

respektive affärsverksamheter är så lika.

De investeringar som företagen tycks prioritera är även de som beskrivs som

viktiga inom teorin. Enligt Priems studie (se 4.2.7) finns det ett samband

mellan ett företags resultat och hur väl företagsledningens trosföreställningar

överensstämmer med litteraturrekommendationer inom området. En del av

våra exempelföretags resultat skulle kunna förklaras på detta sätt.

Under perioden sker vissa omvärldsförändringar. Teknologisk utveckling

inom interndatasystemen, förändringar i kundernas preferenser och

konkurrenskraft är exempel på sådana. Dessa förändringar påverkar

företagens arbete och således måste de anpassa sig därefter. Under åren har

rimligtvis vissa beslut fattats som inte utfallit så väl som företagen hade tänkt,

exempelvis skriver H&M om en felsatsning på trendkläder. Mindre lyckade

omvärldstolkningar och det mindre framgångsrika agerande som följer
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därmed leder sannolikt till att företagen förändrar och förnyar sina kognitiva

strukturer för att fatta ett bättre beslut nästa gång.

Sammanfattningsvis kan sägas att alla tre företagen tycks registrera samma

omvärldsförändringar samt uppleva samma faktorer såsom riskfyllda och

uppfatta liknande möjligheter. De tycks dessutom agera därefter på ett mycket

likartat sätt.

7.3 ANALYS AV DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN

I detta avsnitt följer en diskussion kring företagens respektive kapitalstruktur och vad som

kan ha medfört att de har den kapitalstruktur de har.

7.3.1 Kapitalstruktur

Ett företags soliditet, det vill säga eget kapital genom totalt kapital, kallas även

dess överlevnadsförmåga, då det är det egna kapitalet som ska fånga

eventuella förluster (se 4.1.2). Av referensramen framgår dock att hög soliditet

medför såväl fördelar som nackdelar. Vi avser att i detta avsnitt diskutera våra

exempelföretags

kapitalstruktur.

H&Ms, JCs och Lindex

soliditet skiljer sig åt

avsevärt, vilket även

framgår av diagrammet

till höger. H&M har en

stabil och hög soliditet,
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medan JCs och Lindex soliditet är betydligt lägre, dock strävar den uppåt, till

skillnad från medianföretagets.

H&M kan tack vare sin lönsamhet och redan höga soliditet i stort sett sägas ha

möjlighet att välja nivå på sin soliditet. Detta val kan alltså ses som medvetet,

ett argument som bekräftas av deras uttalande om att deras strategi

innebärande en kontrollerad tillväxt med bibehållen finansiell styrka kommer

att vara vägledande i framtiden. Vidare menar de att deras ekonomiska styrka

ökar möjligheterna att få tillgång till bra butikslägen, vilket betraktas som

centralt vid expansion, den ger trygghet till såväl anställda som aktieägare,

samt tillåter expansion även om konjunkturen mattas.

Att JCs soliditet sköt iväg mellan 1999 och 2000 kan troligen härledas från

deras börsintroduktion och de nyemissioner som gjorts. Vidare kan det tänkas

att soliditeten ökat i takt med att JC förvärvat franchisebutiker. Kanhända är

detta även anledningen till JCs låga självfinansieringsgrad i kombination med

en allt högre soliditet, det vill säga att de har använt kapital till uppköp av

sådant som ökar företagets egna kapital. Att själva äga en större andel butiker

är ett av JCs mål. De menar att de med fler självägda butiker kan öka

intjäningsförmågan. Kanske ser de det som ett krav från blivande aktieägare,

det vill säga de avser att öka det egna kapitalet för att sätta verksamheten i en

tryggare sits. Att själva stå för ett större antal butiker leder förvisso till att de

får stå för exempelvis högre lagerkostnader i och med att en stor del

lagerförda varor ligger i butikerna, men det ger även JC mer kontroll över

verksamheten.

Lindex soliditet växer relativt långsamt men stabilt. Alltsedan 1995 har Lindex

varit börsnoterat och en stabil soliditet kan tänkas ses som positivt av



ANALYS

158

aktieägarna, det är trots allt de som står för det egna kapitalet. Lindex uppger

att de eftersträvar att finansiera nya etableringar med egna medel samt att

anskaffning av externt kapital ska ske genom långa lån.

JC uppger att deras expansion ska ske med bibehållen finansiell stabilitet,

vilket innebär en soliditet på minst 40 procent. Om detta jämförs med H&Ms

soliditet som stadigt håller sig mellan drygt 70 och knappt 80 procent framstår

dock inte JCs soliditet som särskilt hög. Om vi däremot jämför med Hallgrens

tumregel för handelsföretag som presenteras i 4.1.4, vilken säger att en

soliditet på över 30 procent kan behandlas summariskt, är JCs soliditet på 40

procent tämligen bra. Många faktorer måste naturligtvis beaktas för att det ska

kunna avgöras om ett värde är bra eller inte. Hallgren menar till exempel att ju

högre risk ett företag utsätts för, desto högre soliditet bör det ha (se 4.1.2).

Kanhända utsätts JC för en förhållandevis stor risk, av olika anledningar som

inte kommer att tas upp här, som medför att deras soliditet kan anses vara låg

även om den är högre än medianvärdet och tumregeln. Tumregeln avser

vidare ett värde för handelsföretag, en klass som våra företag förvisso ingår i,

men som inte är specificerad för företag inom klädbranschen. Kanske utsätts

klädföretag för högre risker än andra typer av företag inom detaljhandeln och

bör således, enligt Hallgrens syn på soliditet-risk-förhållandet, ha en högre

soliditet än dessa. Lindex soliditet rör sig under den period vi studerat på

ungefär samma nivå som JCs, dock mer jämn, varför resonemanget ovan

rörande JC även kan antas kunna gälla Lindex.

Om våra exempelföretags soliditet sätts i relation till de i SCBs branschindex

presenterade värdena på medianföretagets soliditet (se 4.4) ligger samtliga våra

företag högre. Kanhända beror detta på den styrka H&M, JC och Lindex har

såsom stora kedjeföretag. Tonndorfs syn på vilka företag som kan framstå
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som vinnarna inom klädbranschen säger att det är de som har de bästa

affärslägena, stor inköpsmakt, kvalificerad företagsledning, en välkänd

affärsidé, stora finansiella resurser, aktiv marknadsföring, priser en bit under

övrig fackhandel, snabb rotation på sortimentet, samt hög

lageromsättningshastighet. Dessa karaktäristika måste sägas kunna passa

relativt bra in på alla tre företagen.

Skulder ses ofta såsom ”billigare” än eget kapital (se 4.1.3), vilket inspirerar till

att låna kapital. Liksom vissa faktorer motiverar en hög soliditet, motiverar

således andra en hög skuldsättning. Förhållandet mellan skulder och eget

kapital i ett företag framgår av dess skuldsättningsgrad.

Digrammet till höger

illustrerar skuldsättnings-

graden för våra exempel-

företag och median-

företaget i branschen.

H&M är det mest

försiktiga företaget när det

gäller skuldsättning. De

skriver att de av erfarenhet vet att en etablering på en ny marknad innebär

stora kostnader och att en normal avkastning på det investerade kapitalet kan

dröja några år, vilket gör att de föredrar att expandera i takt med den egna

finansiella förmågan. Emellertid måste det konstateras att för ett företag som

H&M, som är finansiellt starkt och knappt har några skulder alls, inte är

märkligt att ha en sådan inställning. De har hållit sig på en jämn låg nivå i

många år, vilket troligtvis kommer från deras stadiga inställning till
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finansiering med egna medel och således överensstämmer med deras

finansiella strategi att hålla en hög andel eget kapital. De kan, vilket även

nämnts ovan, i princip välja kapitalstruktur. JCs skuldsättning har minskat

stadigt och snabbt under de senaste åren, vilket kan härledas ur en ökning i

anläggningstillgångar som följer med uppköp av butiker samt genom

nyemission. Ett företag kan minska sin skuldsättningsgrad genom att antingen

minska tillgångarna och skulderna, eller genom att öka tillgångarna och eget

kapital (se 4.1.1) och det sistnämnda skulle här i så fall vara fallet.

Lindex i sin tur har haft en relativt låg och, framförallt, stabil skuldsättning,

samt en jämt uppåtgående räntabilitet på totalt kapital och

förräntningsmarginal, vilket troligtvis bidrar till att kunna förhandla sig till sig

långa lån med korta räntebindningstider i enlighet med deras uttalade

finansiella policy.

Skuldsättningsgraden för medianföretaget i branschen stiger kraftigt från 1997

och framåt. Eftersom det rör sig om medianvärdet för ett antal företag av

olika typ och storlek, kan det tänkas att den stigande skuldsättningsgraden har

att göra med det som såväl Tonndorf (se 4.4) som H&M, JC och Lindex tar

upp, att det är butikskedjor som blir vinnare i dagens samhälle, då denna typ

av företag, som tidigare nämnts, har klara fördelar framför mindre lokala

fackhandlare. Dessutom har konjunkturen inte varit gynnande, vilket kan ha

bidragit till att många klädföretag varit tvungna att öka sin skuldsättning.

Måhända strävar alla tre företagen efter en mycket hög soliditet sätt men att

de inte har samma finansiella förutsättningar att fritt välja mellan internt

och/eller externt kapital, utan de måste välja andra finansieringsformer än de

skulle valt om möjligheten att välja hade funnits. JCs relativt instabila
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räntabilitet på eget kapital kan försvåra deras möjligheter att erhålla

fördelaktiga lån och avskräcka aktieägare från att investera i företaget. Både

H&M och Lindex bör kunna förhandla till sig bra lån men deras strategi skiljer

sig åt då H&M hellre avstår medan Lindex väljer denna finansieringsmetod.

Å andra sidan kan det tänkas att JCs och Lindex mål inte är att ha en högre

soliditet än de har utan de tycker sig ligga relativt bra till, de ligger trots allt

över medianvärde och tumregel och dessutom kostar eget kapital mer än lånat

och räntekostnader medför skatteavdrag (se 4.1.7). När det då kommer till

riskaspekten så är det inte säkert att företagen uppfattar sin omvärld som lika

riskfylld, de kan ha olika syn på risk och risktagande, varför de då inte heller

tycker sig behöva samma skydd i form av en hög soliditet.  JC har dock avsett

att höja sin soliditet i och med de två nyemissioner som genomförts. Huruvida

det har att göra med att de vill säkra sig mot risk eller om det enbart är i syfte

att få tillgång till kapital som bas för fortsatt finansiering av verksamheten

uppger de inte.

Sammanfattningsvis kan det sägas att utifrån vad Hallgren säger om soliditet -

att en god soliditet är en styrkefaktor som ger möjligheter till expansion i goda

tider och fångar förluster i dåliga tider (se 4.1.1) – har H&M en enorm styrka.

Även JC och Lindex kan i denna aspekt ses som relativt tåliga, åtminstone

jämfört med tumregler och medianföretag. H&M föredrar en mycket hög

soliditet, JC hade en väldigt låg soliditet under åren innan börsintroduktionen

men ligger numera över medianvärde och tumregler, och Lindex har

genomgående hållit en jämn soliditet som varit högre än medianvärde och

tumregler, dock inte lika hög som H&Ms.
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7.3.2 Kapitalanskaffning

I referensramen presenterades några möjligheter till kapitalanskaffning. Vi

ämnar titta hur våra exempelföretag finansierar sin respektive verksamhet, då

källan för finansiering styr kapitalstrukturens utseende.

Samtliga företag är börsnoterade och har således teoretiskt sett samma interna

och extern kapitalkällor att tillgå. Hur de i praktiken skaffar kapital skiljer sig

dock åt.

I diagrammet nedan återges H&Ms, JCs och Lindex självfinansieringsgrad, det

vill säga hur stor del av i verksamheten använda medel som finansierats med

internt tillförda medel.

Självfinansieringsgraden

sjunker relativt markant

för alla företagen under

2000, vilket kan bero på

att de alla satsat högt

när det gäller utlands-

etableringar, då samtliga

expanderar oavsett det

rör sig om finansiering med interna eller externa medel.

Genomgående under de år vi studerat poängterar H&M att de helst ser att

deras verksamhet finansieras med egna medel. De har nästan inga skulder och

de som finns är räntefria. Som framgår av deras självfinansieringsgrad har de

legat en bra bit över 100 procent under den senare hälften av 90-talet. Detta

innebär att företaget har genererat mer kapital, i form av internt tillförda
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medel, än vad de använt, vilket i sin tur innebär att de faktiskt har möjlighet

att göra det de säger sig föredra, det vill säga finansiera verksamheten,

däribland den omfattande storleksutveckling de haft, med egna medel. Å

andra sidan har H&M haft en lönsamhet som tillåtit självfinansiering. H&M

har helt enkelt råd att finansiera verksamheten med egna medel. Även H&M

har under den studerade perioden, närmare bestämt 1993, genomfört en

nyemission. Anledningen till denna framgår dock inte av deras årsredovisning.

Med tanke på att den var riktad kan syftet med den ha varit ett annat än att

bredda kapitalet, särskilt då deras soliditet redan låg på nästan 70 procent,

vilket kan klassas som tämligen högt, och deras självfinansieringsgrad var

dryga 180 procent.

Av JCs årsredovisningar för åren innan deras börsintroduktion framgår ej

tydligt hur de eftersträvar att finansiera sin verksamhet. Däremot uppger de i

årsredovisningen för 1998 att skälet till den börsintroduktion som planerades

var att bredda kapitalbasen och få tillgång till riskkapitalmarkanden. De skriver

att de som börsnoterat företag kommer att kunna ha finansiell

handlingsberedskap inför de affärsmöjligheter som förväntas uppkomma vid

en fortsatt expansion. En nyemission genomfördes inför börsintroduktionen

och åtföljdes av ännu en år 2000 som skulle finansiera den fortsatta

expansionen, lansering av nya koncept, uppköp av franchisebutiker samt

satsning på e-handel. Som framgår av diagrammet ovan har deras

självfinansieringsgrad varit tämligen varierande under hela 90-talet med ett par

undantag. Den topp som inföll 1998 kan relateras till den nyemission som

genomfördes samma år. Dessutom är det möjligt att företaget inte utförde

några alltför kapitalkrävande investeringar under detta år.
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Lindex skriver att de eftersträvar att finansiera nya etableringar med egna

medel samt att anskaffning av externt kapital ska ske genom långa lån med

kort räntebindningstid i syfte att minska ränterisken. Detta kan tolkas som att

de föredrar egenfinansiering så långt det är möjligt men att de väljer långa lån

som finansieringsform när det egna kapitalet inte räcker till. Vad som låg

bakom Lindex börsintroduktion känner vi inte till men en troligtvis vanligt

förekommande anledning är att få tillgång till riskkapitalmarknaden, vilket

även var anledningen till JCs börsnotering.

Sammanfattningsvis, H&M använder nästan enbart internt tillförda medel,

medan JC och Lindex även lånar. JC har nyligen gjort ett par nyemissioner,

vilka dock hänger samman med JCs börsintroduktion.

7.3.3 Villkor för kapitalanskaffning

Några villkor som måste uppfyllas för att få tillgång till kapital har omnämnts i

vår referensram. Vi kommer att analysera vilka faktorer som kan tänkas ha

begränsat exempelföretagens möjligheter till kapitalanskaffning och således val

av kapitalstruktur.

En förutsättning för att få tag på kapital är lönsamhet, då detta utgör

förutsättningen för såväl självfinansiering, för att kunna betala lånat kapital,

samt för att kunna locka aktieägare med utdelning (se 4.1.3). Våra

exempelföretags självfinansiering diskuterades tidigare i detta kapitel, under

7.3.2. Ett av villkoren för att låna kapital är att företaget kan betala räntan på

lånet, något som bland annat framgår av företagets förräntningsmarginal (se

4.1.3 för definition). Våra exempelföretags förmåga att betala sina räntor

skiljer sig åt avsevärt. H&Ms förräntningsmarginal är genomgående mycket
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hög, vilket beror på deras soliditet på 80 procent. Företaget har nästan inga

skulder och enligt dem själva är de skulder de trots allt har räntefria. Vad som

går under begreppet räntefria skulder framgår i 4.1.1. JCs förräntningsmarginal

är betydligt lägre, ibland negativ, vilket betyder att deras räntabilitet på totalt

kapital inte täcker kostnaden för deras skulder. Dock, som vi sett ovan, är JCs

skuldsättning på väg ner, vilket bidrar till lägre räntekostnader. Lindex

förräntningsmarginal är inte i nivå med H&Ms men är stabil och under vår

studerade period aldrig negativ.

Aktieägare kräver ersättning för investerat kapital i form av framtida

utdelning. Vi har således beaktat H&Ms, JCs och Lindex utdelningspolitik.

Det utav årets vinst som inte delas ut återinvesteras i företaget, ett värde som

framgår av företagets återinvesteringsgrad (se 4.1.1). Återinvestering gynnar

företaget så till vida att pengarna behålls inom verksamheten och kan hjälpa

till att generera mer pengar i framtiden och för aktieägarna innebär

återinvestering en värdetillväxt av deras andelar och ska bidra till ökad

utdelning i framtiden.

 I diagrammet till

höger illustreras

exempelföretagens

återinvesteringsgrad.

H&Ms och Lindex

utdelning har varit

relativt konstanta

över åren och företagen befinner sig även på ungefär samma nivå mellan 28

och 44 procent. Båda företagen skriver att deras utdelningsandel bör vara
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ungefär 30 procent av vinsten efter skatt. Hur JCs utdelning sett ut under åren

innan de börsnoterade framgår inte av deras årsredovisningar. Deras första

utdelning inföll år 2000 efter att ha återinvesterat hela vinsten under 1998 och

1999. Det kan tänkas att de inte tyckt sig kunna dela ut tidigare eftersom de

börsnoterats 1998 just på grund av deras kapitalbehov. Kanske skulle de

fortfarande behöva behålla hela sin vinst men finner det nödvändigt att ge

aktieägarna någonting tillbaka för pengarna som investerats i företaget i och

med de två nyemissionerna. Vidare kan, enligt pecking-order teorin (se 4.1.7),

en utdelning ses som ett budskap om att företagsledningen har goda

framtidsutsikter. JCs utdelningspolitik syftar till att utdelningen ska baseras på

företagets långsiktiga resultatutveckling och finansiella ställning, den är således

inte satt till en viss procentandel av vinsten som H&Ms och Lindex. Detta är

en betydligt vagare politik som kan härledas till JCs avsevärt ojämnare

räntabilitet på eget kapital över tiden, vilken kommer att omdiskuteras i nästa

avsnitt. En jämn utveckling gör det ju onekligen lättare att fastställa en

långsiktig utdelningspolitik, som i fallen H&M och Lindex.

Sammanfattningsvis, som en följd av JCs utdelningspolitik kan det antas att en

investerare som söker utdelning framför framtida värdeökning således hade

betraktat företaget som tämligen ointressant fram till år 2000. JC har ibland

även haft en negativ förräntningsmarginal, vilket inte underlättar vid behov av

nya lån. H&M och Lindex erbjuder en utdelning på en viss procent av

resultatet varje år, vilket torde bidra till att skapa förtroende hos aktieägare.

Dessutom tycks de inte ha några problem att betala för lån, H&M har nästan

inga som kostar och Lindex satsar på långa lån med kort räntebindningstid i

syfte att begränsa ränterisken. Båda, särskilt H&M, skulle sannolikt inte ha

några problem med att få lån om de ville.
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Inledningsvis i detta stycke sades att lönsamhet är en förutsättning för att få

tillgång till såväl internt eller externt kapital och påverkar således även valet av

kapitalstruktur. Vi ska i det som följer diskutera företagens lönsamhet.

7.3.4 Lönsamhet

Räntabilitet på eget kapital visar hur företaget förräntat aktieägarnas kapital,

medan räntabilitet på totalt kapital visar vilken avkastning bolagets totala

tillgångar ger utan att hänsyn tas till huruvida det rör sig om eget eller lånat

kapital.  En hög räntabilitet på eget kapital är en utav tre faktorer som enligt

Johansson bidrar till tillväxten av eget kapital i och med att den ger en

möjlighet till nedplöjning av internt tillförda medel (se 4.1.4).

I ett företag med mycket skulder torde räntabiliteten på eget kapital ofta vara

högre än räntabiliteten på totalt kapital eftersom nämnaren i det förstnämnda

måttet (eget kapital) är lägre än nämnaren i det sistnämnda (totalt kapital). Så

behöver dock inte alltid vara fallet eftersom räntabiliet på eget kapital har årets

vinst i täljaren, där bland annat räntekostnader och skattekostnader är

avdragna, medan räntabilitet på totalt kapital har resultat före räntekostnader i

täljaren. Huruvida skattekostnader påverkar täljaren i räntabilitet på eget

kapital beror av företagets resultat före skatt eftersom ingen skatt betalas vid

nollresultat. Att räntekostnader finns med i ena täljaren men inte den andra

torde inte göra täljarna väldigt olika, såvida inte skuldsättningen är mycket hög

och företaget i fråga därmed har höga räntekostnader.



ANALYS

168

Jämförelse gällande räntabilitet på eget kapital
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I diagrammet nedan jämförs företagens respektive räntabilitet på eget kapital.

Både H&M och

Lindex har relativt

jämna uppåtgående

kurvor, bortsett från

H&M för det senaste

året. JC och även

branschens median-

företag har en ojämn

utveckling, där JC har

två djupdykningar, 1996 och 1999, och medianföretaget hade en svacka runt

1997.

H&Ms stabila ökning i räntabilitet på eget kapital, vilken kan härledas till en

nettoomsättning som för varje år stigit mer än kostnaderna, eget kapital har

varit i stort sett lika. Under 1999 etablerades nästan 100 butiker och under

2000 blev sortimentsmixen felbalanserad, två faktorer som mycket väl kan ha

bidragit till den sänkning i räntabilitet på eget kapital som inträffade under

dessa två år. H&Ms räntabilitet på totalt kapital har genomgående legat på i

stort sett exakt samma nivå som deras räntabilitet på eget kapital, vilket kan

härledas ur att de i stort sett inte har några skulder. Räntabilitetsmåttens

nämnare, det vill säga eget kapital respektive totalt kapital, är näst intill lika

och så är även täljarna eftersom det inte finns några räntekostnader när det

inte finns skulder. Skillnaden skulle alltså ligga i den skatt H&M betalar.

JCs räntabilitet på eget kapital har varierat mycket genom åren och själv-

finansieringsgraden har följt denna. Räntabiliteten på totalt kapital har varit
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betydligt mer jämn. Där räntabiliteten på eget kapital varit mycket låg, under

1991-1993 och 1996, har räntabiliteten på totalt kapital varit högre. Den första

kraftiga nedgången kan förknippas med lanseringen av konceptet Brothers,

vilket förmodligen påverkat resultatet avsevärt och nedgången 1996 kan

förknippas med den kraftiga minskning i nettoomsättning som inträffade detta

år. Även medianvärdet i branschen för räntabilitet på eget kapital var mycket

lågt 1996/97 jämfört med andra år, vilket tyder på att företagen i allmänhet

hade konjunkturen emot sig under denna period och JC tycks ha drabbats

särskilt hårt. Att räntabiliteten på totalt kapital varit jämnare kan bero på att

inga räntekostnader eller skatt finns medtaget i detta mått, medan räntabilitet

på eget kapital påverkas av samtliga faktorer som tillsammans ger årets vinst.

Som franchiseföretag behöver inte JC stå för etableringskostnader för fler

butiker än de som öppnas i egen regi. Detta är också en del av deras uttalade

strategi, som säger att de ska kombinera egna butiker och franchisebutiker, då

egna butiker skapar ett starkt intäktsunderlag samtidigt som franchise

möjliggör en snabb expansionstakt kombinerat med lägre etableringskostnader

och kapitalbindning. Dock avser de öka andelen egna butiker för att öka

intjäningsförmågan. Som nämnts tidigare är kanske detta ett steg i riktning

mot en starkare kontroll av verksamheten, vilket i sin tur kan bero på att JC

numera är börsnoterat och därmed känner ett, om än outtalat, krav från

aktieägarna på att organisationen ska styras med hårdare kontroll för att uppnå

en säkrare och stabilare lönsamhet.

Lindex räntabilitet på såväl eget som totalt kapital har ökat stabilt, liksom

nettoomsättningen och soliditeten. Räntabiliteten på eget kapital ligger hela

tiden parallellt med samt över räntabiliteten på totalt kapital, vilket kan

härledas till att räntekostnader och skattekostnader hålls eller ligger på en jämn
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nivå och således inte bidrar till några större svängningar i räntabilitet på eget

kapital.

7.3.5 Finansiell utväxling

Finansiell utväxling, eller hävstångseffekten, illustrerar ett samband mellan

lönsamhet och kapitalstruktur. Detta samband kommer nedan att diskuteras i

förhållande till våra exempelföretag.

Hävstångseffekten sades illustrera att så länge ett företags räntabilitet på totalt

kapital är högre än företagets genomsnittliga skuldränta, det vill säga så länge

förräntningsmarginalen är positiv, kan företagets lönsamhet öka genom

upplåning (4.1.5). Såväl H&M som Lindex har genomgående en positiv

förräntningsmarginal, vilket enligt det teoretiska resonemanget alltså innebär

att de skulle kunna öka sin räntabilitet på eget kapital om de lånade kapital och

förräntade detta till en högre avkastning än skuldräntan. Teorier säger dock

även att en högre skuldsättning bidrar till högre risktagande. Det rör sig alltså

om en avvägning.

H&M menar att de fått kritik för att ha en alltför konservativ inställning till

skuldsättning men att de har en annan syn på den så kallade hävstångseffekten

än vad kritiker har. H&M står på sig med att hålla en låg skuldsättning, trots

en hög förräntningsgrad och god lönsamhet och att det inte kan talas om

någon hävstångseffekt i deras fall framgår även av diagrammet över H&Ms

lönsamhetsutveckling i 6.1.5. Räntabiliteten på såväl eget som totalt kapital

följer nästan samma kurva och spridningen är liten både över åren och

gentemot varandra. Fallet H&M kan liknas vid den fundering som Merck har

när det gäller val av kapitalstruktur i praktiken, det vill säga att inom en
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industri är det de mest lönsamma företagen som generellt sett lånar minst (se

4.1.7). Pecking-order teorin förklarade detta fenomen med att företag i första

hand använder sig av internt genererade medel och att det mest lönsamma

företaget generellt sett lånar minst därför att det inte behöver externt kapital.

Denna teori tycks stämma in på H&M. Trade-off teorin menar att lönsamma

företag kan skydda sig mot skattekostnader genom att ha en hög skuldsättning

eftersom räntekostnader är avdragsgilla vid beskattning. En lönsamhet som

H&Ms kan tyckas bidra till höga skattekostnader och skulle alltså motivera en

högre skuldsättning. Kanske finner H&M att fördelarna med skatteavdrag inte

väger upp mot riskerna med en hög skuldsättning. Det finns enligt kritiker till

trade-off teorin andra sätt att skydda sig mot skatt, till exempel sänker

investeringar ett företags resultatet genom att de medför avskrivningar eller

kostnadsförs direkt. Kanske har H&M istället utnyttjat sådana möjligheter.

Vi sade ovan att även Lindex skulle kunna öka sin räntabilitet på eget kapital

genom upplåning. Huruvida de medvetet lånar kapital i syfte att utnyttja

finansiell utväxling är inte omnämnt men de har en viss skuldsättning och de

tycks inte heller ställa sig negativa till upplåning. Av diagrammet över Lindex

lönsamhetsutveckling i 6.3.5 framgår att en liten ökning i räntabilitet på totalt

kapital bidragit till en lite större ökning i räntabilitet på eget kapital, vilket

speglar en viss utväxling. De skulle kunna öka utväxlingen ytterligare men här

råder naturligtvis avvägningen mellan utväxling och risk och mellan skatt och

risk.

JCs soliditet låg fram till 1995/96 låg under 20 procent, vilket är tämligen lågt

jämfört med både branschindex och tumregler. Den höga skuldsättningsgrad

som detta innebär, har medfört en förräntningsmarginal som inte alltid har

varit positiv, vilket sades fungera som en hävstångseffekt fast med motsatt
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verkan eftersom räntabiliteten på eget kapital då ”äts upp”. JC tycks vara ett

exempel på detta. De år JCs skuldsättningsgrad har varit hög och deras

förräntningsgrad varit negativ kan de sägas ha varit utsatta för en negativ

hävstångseffekt och detta skulle då vara anledningen till att deras räntabilitet

på eget kapital varierat så som den har. I diagrammet för JCs lönsamhets-

utveckling i 6.2.5 visas kurvorna för räntabilitet på totalt respektive eget

kapital. Av dessa framgår att en liten förändring i räntabilitet på totalt kapital

motsvaras av en stor förändring i räntabilitet på eget kapital. De år räntabilitet

på totalt kapital stigit har räntabiliteten på eget kapital varit förhållandevis

mycket hög, till exempel 1991 och 1994/95, och de år räntabiliteten på totalt

kapital sjunkit något har räntabiliteten på eget kapital varit närmare noll.

Mellan årsboksluten 1997 och 1998 steg soliditeten från 28 till 45 procent,

troligtvis genom nyemissionen och en mycket hög självfinansiering och från

detta år är även spridningen i räntabilitet på eget kapital mindre.

Sammanfattningsvis kan sägas att H&M skulle kunna öka sin räntabilitet på

eget kapital genom att öka sin upplåning men att de inte är intresserade av

denna typ av finansiell verksamhet. Lindex har en viss upplåning och i och

med den positiva förräntningsmarginalen kan skulderna användas till finansiell

utväxling. För JC har hävstångseffekten haft en stor inverkan på den

finansiella verksamheten, ibland till fördel och ibland till nackdel.

7.3.6 Riskpolitik

I avsnitt 4.1.6 kopplades den finansiella utväxlingsformeln till risk och det

framhölls att olika typer av risk kan mätas i form av spridning i räntabilitet och

S/E-bidrag, där en stor variation innebär en hög risk och vice versa.
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Såväl H&M som Lindex har en liten spridning i både räntabilitet på totalt

kapital och S/E-bidrag, varför de kan tyckas vara utsatta för en relativt liten

affärsrisk och finansiell risk. Detta skulle innebära att även totalrisken är

relativt låg. En tämligen jämn räntabilitet på eget kapital motiverar detta, med

undantag av att H&Ms räntabilitet på eget kapital sjönk kraftigt år 2000, vilket

torde bero på en ökad affärsrisk för detta år eftersom även räntabiliteten på

totalt kapital sjönk kraftigt medan S/E-bidraget var lika.

JCs räntabilitet på totalt kapital varierar mer än H&Ms och Lindex gör och

således kan JCs affärsrisk sägas vara något större. Spridningen är dock inte

markant. Däremot kan JCs finansiella risk sägas vara av väsentlig betydelse för

verksamheten, spridningen i S/E-bidraget torde vara stor eftersom både

skuldsättningen under många år varit hög och förräntningsmarginalen varit

tämligen ojämn, ibland noll eller till och med negativ. Att den finansiella

risken är hög gör att även totalrisken blir hög, vilket även syns i deras mycket

stora spridning i räntabilitet på eget kapital. Av diagrammet över JCs

lönsamhetsutveckling i 6.2.5 framgår att en liten förändring i räntabilitet på

totalt kapital följs av en stor förändring i räntabilitet på eget kapital, ett

utmärkt exempel på hävstångseffekt. Något jämnare blev räntabiliteten på eget

kapital efter att JC börsnoterats och soliditeten ökade.

En aspekt av finansiell risk rör kapitalkostnadsförändringar (se 4.1.6) När det

gäller hantering av valuta- och transaktionsrisk skyddar sig företagen mot

kursförändringar med mera genom att handla med optioner och terminer.

Detta kan tolkas som att de upplever en hög finansiell risk. Att dessa företag

skulle uppleva en hög finansiell risk låter högst sannolikt, då de är verksamma

i flertalet länder med olika valutor och handlar med produkter med långa

leveranstider, under vilka åtskilliga händelser hinner inträffa. Inget av
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företagen ägnar sig dock åt aktiehandel i spekulationssyfte, utan menar snarare

att aktiespekulationer skulle öka riskerna.

7.4 FÖRETAGENS UPPLEVDA FINANSIELLA RISK

Finansiell risk handlar om risk som följer med användandet av skulder (finansiell

utväxling) och risk i och med kapitalkostnadsförändringar (se 4.1.6). Vi ska återigen titta

på företagens kapitalstruktur men den här gången fokusera på hur företagen tar vara på

möjligheter och skyddar sig mot risk genom att välja en viss kapitalstruktur, ett val som

naturligtvis påverkas av företagens möjligheter till kapitalanskaffning.

Enligt trade-off teorin (se 4.1.7) bör företag med säkra, materiella tillgångar

och hög beskattningsbar inkomst ha en hög skuldsättningsgrad, medan

olönsamma  företag med riskabla, immateriella tillgångar borde skydda sig

genom att finansiera sin verksamhet med eget kapital. Ingen av de tre

företagen äger några produktionsanläggningar eller butikslokaler, förutom JC

som har ett antal egenägda butiker. De materiella tillgångar det rör sig om i

dessa företag är främst inventarier och varulager, där det sistnämnda är en

mycket osäker tillgång. Denna typ av tillgångar motiverar till hög andel eget

kapital. Vidare är branschen är hård, då kläder är en färskvara och kunderna är

nyckfulla, varför vinstpotentialen är osäker. Dessutom är tillväxtmöjligheterna

på den svenska marknaden begränsade (se 4.4), varför företag måste se sig om

i andra länder, något som är mycket kapitalkrävande och riskfyllt och således

påverkar företagens lönsamhet. Detta skulle enligt trade-off teorin vara ännu

en faktor som motiverar en hög soliditet – företagens tillgångar är relativt

osäkra och lönsamheten kan variera.
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När det gäller lönsamheten har det dock gått relativt bra för H&M och

Lindex, medan JC haft en stor spridning i sin räntabilitet. JCs soliditet har

dock stigit markant sedan börsintroduktionen, något som vi kan förmoda

även var ett mål med börsnoteringen. De uppger att de ville få tillgång till

riskkapitalmarknaden för etablering av fler butiker och nya koncept, men det

är möjligt att de även insett att en högre soliditet är nödvändig för att jämna ut

hävstångseffekten. Deras finansiella verksamhet har under åren varit tämligen

riskfylld och en hög finansiell risk går ut över företagets totala risk. Som

franchiseföretag har de kunnat sänka kapitalbindningen på koncernnivå

genom att franchisetagare fått stå för stora delar av kostnaderna och därmed

med en stor del av risken. Detta gör dock att försäljningsintäkterna minskar på

koncernnivå och dessutom kan det tänkas att företaget blir svårare att

kontrollera eftersom många fristående parter är delaktiga i verksamheten och

dess resultatet. Att öka andelen egna butiker är en del av JC-koncernens

strategi och den motiveras med att de vill öka intjäningsförmågan, kanske är

detta deras sätt att minska en upplevd affärsrisk.

H&M har varit ett solitt bolag under hela vår studerade period och de anser

att en stark balansräkning ger dem flexibilitet och större spelrum och håller

därefter hårt på att hålla en mycket hög soliditet. Detta leder till att det inte

blir tal om någon finansiell utväxling, något de även fått kritik för, men denna

typ av finansiell strategi vill de inte ta del av. Måhända upplever de riskerna i

omvärlden stora och vill skydda sig mot dessa, kanske beror deras säkra

strategi på andra faktorer. Aktieägare som föredrar en säker utdelning framför

en kanske högre men då mer riskfylld sådan torde uppskatta H&Ms politik.

Vilken finansieringspolitik som förts innan den period vi studerat känner vi

inte till. Det är möjligt att de, liksom JC, haft en lägre soliditet och högre

utväxling men att de stegvis gått mot en säkrare finansieringspolitik för att nu
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befinna sig där de är, och att de upplever så starka fördelar med den

kapitalstruktur de idag har att de inte finner någon anledning till att skuldsätta

sig för skuldsättningens skull.

Lindex tycks ha en sansad och stabil finansieringspolitik. Under tiden vi

studerat har såväl nettoomsättningen, expansionen, soliditeten, räntabiliteten

på eget och totalt kapital, samt förräntningsmarginalen varit på jämn uppgång,

utan plötsliga förändringar varken upp eller ner. Detta tyder på att de kan sin

finansieringspolitik, de känner till fördelarna och nackdelarna med hög

respektive låg skuldsättning väl och väljer att ligga däremellan genom att ha en

relativt hög soliditet jämfört med tumregler för branschen men ligger inte så

högt att den av intressenter anses vara onödigt hög. Istället lånar de en del

kapital, vilket görs långsiktigt med korta fasta räntekostnader, och använder

detta kapital på ett sätt som skapar finansiell utväxling så att räntabiliteten på

eget kapital, aktieägarnas kapital, stiger. Dock har de inte spelat så högt att de

någon gång råkat ut för en negativ finansiell utväxling. Den jämna, stigande

soliditet Lindex har kan tyda på att de är nöjda med den kapitalstruktur de i

dagsläget har, alternativt att de strävar efter att höja den något för att skydda

verksamheten ytterligare.

Att H&M vill hålla nere de finansiella riskerna är någonting de poängterar -

det är deras strategi. JC och Lindex är mer detaljerade angående tillväxt- och

lönsamhetsmål och preciserar flera delar av sin verksamhet i sin strategi. Att

ha detaljerade tillväxt- och lönsamhetsmål kan ses som ett slags

marknadsföring, det är ett meddelande till aktieägarna om att de strävar efter

att uppnå någonting specifikt som dessutom är lätt att mäta och utvärdera.

Både JC och Lindex är tämligen nya aktörer på aktiemarknaden och måste
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således kämpa mer än H&M för att attrahera investerare. Många känner väl till

H&Ms verksamhet eftersom de funnits med så länge.

H&M behöver dock inte attrahera kapitalägare på samma sätt som JC och

Lindex, då H&M inte är intresserade av att låna kapital utan klarar att

finansiera verksamheten med egna medel. När det kommer till att attrahera

aktieägare torde inte heller detta vara ett problem i och med H&Ms stabila

utdelningspolicy. Dessutom bidrar deras redan höga soliditet och goda

självfinansieringsgrad att nyemissioner förmodligen inte ses som aktuellt.

Inte heller Lindex torde ha några större problem att uppfylla de villkor

kapitalägare kan tänkas ställa. JC har lyckats få upp soliditeten vilket kan göra

det lättare att locka kapitalägare i framtiden, något som skulle ge JC större

möjlighet att välja kapitalstruktur. Vidare kan en jämnare räntabilitet på grund

av en mindre finansiell utväxling bidra till bättre möjligheter till

självfinansiering, något som ytterligare skulle öka JCs möjligheter att välja

kapitalstruktur.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att samtliga företag numera har en

tämligen hög soliditet, H&M har legat långt över tumregler och medianvärde

under hela 90-talet, Lindex har legat på samma nivå som tumregler och

medianvärde, medan JC legat på en soliditet som enligt tumregler varit så låg

att den borde göras någonting åt men att de så att säga har arbetat upp denna

för att nu ha en betydligt högre soliditet än andra företag inom klädbranschen

om jämförelsen sker mot SCBs index över nyckeltal i klädbranschen.
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7.5 OMVÄRLDSSYN OCH FINANSIERINGSPOLITIK

Vi ska i detta avsnitt jämföra respektive företags affärsverksamhet med dess finansiella

verksamhet i syfte att se hur synen på affärsverksamheten och omvärlden ger sig i uttryck i

den finansiella verksamheten och därmed kapitalstrukturen.

Vi anser att företagets syn på dess omvärld avspeglas i kapitalstrukturen då

företagsledningen resonerar och agerar rationellt och sålunda väljer de alternativ som de

anser vara bäst lämpade för företagets förutsättningar och situation. Det företaget tror att

omvärlden vill se, visar det. Det omvärlden vill ha, ska företaget ge. Det omvärlden kräver,

måste företaget rätta sig efter. Företaget måste skydda sig mot hot och ta tillvara på

möjligheter. Utifrån hur företaget tolkar omvärlden, så agerar det alltså också.

7.5.1 Riskvillighet

Då riskvilligheten beror på företagskulturen, traditioner, ägarförhållanden och

vilken typ av verksamhet det rör sig om är det sannolikt att vissa skillnader

mellan exempelföretagens kapitalstruktur kan förklaras med hjälp av dessa

faktorer. Aspekten gällande vilken typ av verksamhet det rör sig om kan dock

i detta fall bortses från eftersom det gäller företag inom samma bransch.

När det gäller företagskulturen är det troligtvis så att en viss typ av person

söker sig till en viss typ av organisation, vilket kan leda till en förstärkning av

majoritetens inställning till risk, villig eller ovillig, enligt teorin om

beslutsfattande i grupp (se 4.3.4). Då kollektiva kognitiva strukturer inom ett

företag skapas bland annat genom att individer lär sig och delar med sig av sin

kunskap (se 4.2.6) kan det antas att nya medarbetare bidrar med nya

infallsvinklar och nya erfarenheter. För att bli del av den kollektiva kognitiva
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struktur måste dock de nya erfarenheterna bli accepterade, och det är rimligt

att anta att erfarenheter som ligger nära företagets redan existerande

uppfattningar lättare blir accepterade. Detta skulle då ytterligare förstärka det

inflytande som majoritetsattityden har över gruppens inställning och agerande.

De kognitiva strukturerna påverkas av tidigare erfarenheter (se 4.2.4), således

påverkas företagens agerande av deras historik och traditioner.

Exempelföretagen har liknande historiska omvärldsupplevelser, men har

upplevt olika finansiella situationer. Det kan då vara intressant att diskutera

kring huruvida exempelvis en positiv erfarenhet gör företaget mer riskbenäget

eller mindre riskvilligt. Vi anser att ett positivt utfall av ett val rimligtvis borde

ge positiva associationer och således leda till att man föredrar att agera på

samma sätt om en liknande situation uppstår. I ett motsatt förhållande, där

agerandet resulterat i negativa konsekvenser, blir företaget mer benägen att

prova nya vägar. Huruvida företaget tenderar att föredra säkra eller osäkra val

kan således ledas tillbaka till erfarenheter i företagens tidiga historia. Detta

resonemang kan jämföras med den teori som säger att beslutsfattare i många

valsituationer tenderar att välja det alternativ som innebär minst förändring,

det vill säga det alternativ som är enklast att genomföra och som kräver minst

eftertanke väljs (se 4.3.3). Tidigare erfarenheter kan även kopplas till den

emotionella reaktionen, som enligt vissa författare styr en individs tänkande

och agerande (se 4.2.2). Om ett visst beslutsalternativ väcker positiva minnen

ökar sannolikheten att detta alternativ föredras igen i en liknande valsituation.

Om ett företag till stor del finansierats med hjälp av eget kapital och varit

framgångsrikt skulle detta alltså kunna få företaget i fråga att föredra fortsatt

intern finansiering även om det finns möjligheter till billig extern sådan. Detta

skulle således kunna vara en förklaring till varför H&M inte lånar mer än vad
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de gör. Lindex däremot, som vill finansiera framtida expansion med hjälp av

långa lån, ser troligtvis mer positivt på externa finansieringskällor.

Inom familjeföretag, såsom H&M,  är det sannolikt att man ärver en kollektiv

kognitiv struktur på ett annat sätt än inom andra företagsformer och

kognitionen påverkas i större utsträckning av emotionella aspekter, man har

mer av en gemensam bakgrund och liknande personlighet. Eventuellt kan

obehaget som förknippas med misslyckande vara större, vilket följaktligen

skulle påverka sannolikhets- och konsekvensbedömningen och minska

riskvilligheten. Franchiseföretag, såsom JC, däremot kanske lockar mer

riskbenägna individer, då denna företagsform respresenterar en annorlunda

riskfördelning där franchisetagaren står för en större del av risktagandet.

Kognitiva förändringar hos företagsledningen kan tänkas härledas från att de

fått erfara hur deras lönsamhet påverkas av en viss skuldsättning och hur

skuldsättningen i sin tur påverkar lönsamheten på gott och på ont. JC skulle

kunna vara ett exempel på detta. Efter att ha gått igenom ett antal år med

mycket stor spridning i räntabilitet på eget kapital, vilken innebär en stor

totalrisk för företaget, har de allt eftersom soliditeten höjts fått en allt mindre

spridning och således mindre riskexponering. Om företagets bild av

omvärlden förändras leder detta till nya tolkningar av situationens hot och

möjligheter, och sannolikt följer då förändringar i företagets agerande för att

fylla behoven av intern anpassning till de externa förändringarna (se 4.2.7). I

enighet med detta skulle alltså exempelföretagen under perioden justera

exempelvis sin kapitalstruktur när olika faktorer indikerar att detta efterfrågas

av omvärlden. Ett exempel på förändringar är just företagens soliditet som

under perioden gradvis ökas, vilket kan vara ett krav från omvärlden

åtminstone när det gäller JC. Utdelningspolitiken har däremot inte förändrats
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nämnvärt hos varken H&M eller Lindex, vilket kan tolkas som att företagen

inte har känt något ökat krav från aktieägare under perioden.

Enligt Priems studie (se 4.2.7) kan vissa skillnader i olika företags resultat

härledas till hur väl ledningens trosföreställningar överensstämmer med

litteraturrekommendationer på området. Om vi kopplar denna studies resultat

till exempelföretagens soliditetsmått kan det funderas kring huruvida deras

respektive soliditet är onödigt hög, då alla tre befinner sig långt över de 30

procent som Hallgrens tumregel rekommenderar. Eventuellt skulle de vara

lönsammare med en högre skuldsättningsgrad eftersom lånat kapital ses som

billigare än eget (se 4.1.2). En hög soliditet kan då tolkas som att

exempelföretagen anser att osäkerheten som förknippas med verksamheten är

så stor att det lönar sig att betala högre kapitalkostnader för att skydda sig

genom att hålla en låg finansiell risk.

7.5.2 Sambandet mellan kognitiva strukturer och kapitalstruktur

Nedanstående figur låter vi illustrera sambandet mellan kognitiva strukturer

och kapitalstruktur.

Figur 4: Samband – kognitiva strukturer, riskbenägenhet och val av kapitalstruktur

Källa: egen

Val av
kapitalstruktur

Kognitiv struktur

Riskbenägenhet

Nya
erfarenheter

Gruppaspekter

Interna/externa
omständigheter
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Enkelt uttryckt kan sägas att de kognitiva strukturerna sätter ramen för

riskbenägenheten, som även påverkas av gruppaspekter såsom förstärkningar

av majoritetens riskbenägenhet. I sin tur påverkar riskbenägenheten valet av

kapitalstruktur då den styr vilken kapitalstruktur som företaget bedömer som

optimal och således eftersträvar. Valmöjligheterna begränsas dock av såväl

interna som externa omständigheter, exempelvis självfinansieringsgrad och

tillgång till externa finansieringskällor. Genom lärandeprocessen, det vill säga

företagets erfarenheter kopplade till en viss kapitalstruktur och lärdomarna

som kan dras därav, samt nya erfarenheter från såväl det egna företaget som

andra företag bidrar till förändring av de kognitiva strukturerna. Modifiering

av kognitiva strukturer leder till förändring i riskbenägenhet och så vidare.

7.5.3 Omvärldssyn och kapitalstruktur i branschen

Kollektiva kognitiva strukturer betyder att individers kognitiva modeller av omvärlden ser

relativt lika ut, att de betraktar och tolkar omvärlden på liknande sätt, uppfattar samma

hot och möjligheter (se 4.2.5). Om det finns någonting som kan liknas vid kollektiva

kognitiva strukturer i en bransch skulle det innebära att företagen i branschen upplever

samma hot och möjligheter i omvärlden samt betraktar samma faktorer som viktiga ut

konkurrenssynpunkt, både när det gäller att attrahera kunder och finansiärer. Vi vill

avslutningsvis diskutera huruvida det kan talas om en kollektiv syn på omvärlden och

kapitalstruktur i denna bransch utifrån tidigare diskussion.

Vi kan konstatera att företagens bilder av vad omvärlden, i form av kunder,

långivare och aktieägare efterfrågar, och vad de således bör erbjuda för att

vara konkurrenskraftiga, är väldigt lika. Deras beskrivningar av omvärlden

överensstämmer väl och de väljer att agera på liknande sätt gentemot de hot

och möjligheter som uppkommer under hela den period som vi har studerat.
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Att företagen tycks registrera samma omvärldsförändringar samt uppleva

samma faktorer som riskfyllda och se liknande möjligheter kan följaktligen

tolkas som att det kan talas om en kollektiv syn på omvärlden hos dessa

företag.

Deras lika beteende kan jämföras med det teorierna säger om att mänskligt

beteende i stor utsträckning beror på de mål vi har och våra föreställningar

om hur dessa mål uppnås på bästa sätt (se 4.2.3). Utifrån resonemanget kring

en kollektiv syn på omvärlden hos exempelföretagen kan det då antas att de

mottar samma signaler från externa intressenter, formar sina mål utifrån dessa

och väljer sedan liknande tillvägagångssätt för att uppnå dessa mål och

därigenom tillfredsställa exempelvis kunder och finansiärer. Deras agerande

indikerar följaktligen att det finns en gemensam bild av omvärldens krav och

liknande uppfattningar om hur dessa krav bör uppfyllas.

Om företagskulturen, såsom teorin säger (se 4.2.5), fungerar som en kognitiv

struktur genom sitt gemensamma synsätt och sina delade värderingar kan man

anta att det på ett likartat sätt finns en kollektiv kognitiv struktur inom en

bransch som styr företagsöverspännande uppfattningar och därigenom får

företagen att tolka sin omvärld och agera på ett liknande sätt. Vidare skulle

man då kunna fundera kring de olika typer av erfarenheter som skapar eller

modifierar denna kollektiva kognitiva struktur. Hellgren & Melin talar till

exempel om ”industrial wisdom” såsom gemensamma kognitiva strukturer

hos företag eller aktörer som verkar i samma bransch och som leder till att det

i en bransch finns generella uppfattningar och åsikter om spelregler,

handlingsutrymme och uppförandekoder. Kanske delas även åsikter om vad

som är en lämplig kapitalstruktur och att detta inom klädbranschen således

skulle vara att ha en hög soliditet.
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Inom ett företag bidrar alla de tre kategorierna av erfarenheter som

presenterats i teorin, det vill säga erfarenheter i det egna företaget, i den egna

branschen och i andra branscher, till företagets omvärldsbilder (se 4.3.4). På

branschnivå slås rimligtvis de två förstnämnda kategorierna samman till en

kategori av ”inombranscherfarenheter”, utan att för den skull påverka den

kollektiva kognitiva strukturen mindre. Följaktligen lär sig företag av

varandras framgångar och misslyckanden. Utifrån detta resonemang skulle

man då kunna misstänka att en felaktig satsning från ett företag minskar risken

för felsatsningar hos konkurrenterna. På samma sätt verkar det logiskt att

mindre lönsamma företag skulle försöka kopiera framgångsrika företags

recept. När det gäller finansiella aspekter kan dock detta vara svårt, då

exempelvis kapitalstrukturens utformning beror på en mängd svårpåverkade

faktorer såsom möjligheterna att erhålla den typ av finansiering, intern eller

extern, som önskas.

Som diskuterats tidigare har företagen olika uppfattningar om hur

verksamheten bör finansieras (se 7.3.2). Det diskuterades då kring huruvida

det kan vara så att företagen ser på skuldsättning på samma sätt, men att de

inte har samma finansiella förutsättningar att fritt välja mellan internt och

externt kapital. Eventuellt kan det även vara så att de har olika inställning till

den risk som är förknippad med olika kapitalstrukturer. Detta kan ses utifrån

resonemanget gällande beslutsfattande i grupp som presenterades i

referensramen, där det beskrevs att en grupp till största delen bestående av

riskbenägna beslutsfattare kan fatta djärvare beslut än vad de enskilda

individerna gjort och tvärtom. Vi skulle då kunna fundera kring huruvida

exempelvis H&M som företag är mer försiktiga på grund av att majoriteten av
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beslutsfattarna är relativt riskovilliga, medan till exempel JCs företagsledning

består av något mer riskbenägna individer.

Familjeföretag tenderar enligt en allmän uppfattning att vara mer konservativt

inställda till exempelvis lån. Denna bild överensstämmer väl med den bild som

H&M presenterar. Således skulle deras ovilja att skuldsätta företaget i alla fall

delvis kunna härledas till familjeföretagens tendens att vilja behålla kontrollen

över företaget. Således kan det inte talas om en i branschen tydlig gemensam

riskbenägenhet. Olika riskbenägenheter, som beror av kognitiva strukturer,

leder till olika syn på vad som är ett adekvat finansiellt skydd och således olika

mål för kapitalstrukturen.

Vi måste dock lyfta fram det faktum att alla tre exempelföretagen har en

soliditet som överstiger den rekommendation som tumregeln för

handelsföretag kan sägas utgöra och från och med 1998 även överskrider

branschens medianföretag, vars soliditet även den, förutom 1999, överstiger

tumregeln. Detta skulle då kunna tyda på att exempelföretagen upplever sin

situation och omvärld som mer riskabel än vad teoriförfattarna upplever den.

Företagens höga soliditet kan tolkas som att klädbranschen är en så riskfylld

och dynamisk bransch som vi inledningsvis anade. Branschens utsatthet

gällande bland annat konjunktursvängningar samt trender i mode och

livsstilsmönster kan antas bidra till en branschkollektiv tolkning om att det

finns ett behov av ett gediget skyddsnät i form av en hög andel eget kapital.

När det gäller företagens utdelning har H&M och Lindex agerat relativt lika

under hela perioden, medan JC lagt sig på samma utdelningsnivå det senaste

året efter börsintroduktionen 1998. Man skulle då kunna tala om en

gemensam syn på vad som är en lämplig utdelningsgrad, en kollektiv syn på
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vad aktieägarna vill ha, och vad företagen således måste ge dem. Emellertid

kan det vara svårt att uttala sig om huruvida denna syn är branschspecifik,

troligtvis är synen på lämplig utdelningsprocent gemensam för de allra flesta

företag, men kan tänkas variera något beroende på företagsindividuella

resultat och möjligheter.
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8 
SLUTSATSER

I detta avslutande kapitel redovisas i sammanfattande ordalag det vi diskuterat oss fram till

i uppsatsen. Kapitlet inleds med att studiens utfall sammanfattas, varefter vi förmedlar

några egna reflektioner kring den genomförda uppsatsen.

Inledningsvis tyckte vi oss kunna ana oss till ett samband mellan ett företags

syn på omvärlden och dess kapitalstruktur. Denna åsikt baseras på att vi anser

att ett företags ledning resonerar och agerar rationellt och följaktligen väljer de

beslutsalternativ som de anser vara bäst lämpade ur företagets synvinkel, det

vill säga utifrån dess omvärld och de hot och möjligheter som denna för med

sig. För långsiktig överlevnad är det nödvändigt för företaget att erbjuda

omvärlden vad den efterfrågar samt skydda sig mot hot och ta tillvara på

möjligheter. Utifrån hur företaget tolkar omvärlden, så agerar det följaktligen

också.

Då det är genom de kognitiva strukturerna vi tolkar omvärlden kan

sambanden mellan omvärldssyn och kapitalstruktur beskrivas med hjälp av en

cirkelformad figur där de kognitiva strukturerna påverkar riskbenägenheten,

som i nästa steg styr valet av kapitalstruktur, som sluter cirkeln genom att, via

lärandeprocessen, i sin tur påverka de kognitiva strukturerna. (se figur i 7.5.2)

Vi har under arbetet med uppsatsens funnit att det finns tydliga likheter när

det gäller exempelföretagens syn på sin omvärld och deras agerande.
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Likheterna är så stora att det kan talas om en kollektiv kognitiv syn på

omvärlden i branschen.

Gemensamt för företagen är även att deras nuvarande respektive soliditet är

högre än tumregeln för handelsföretag, vilket kan ses som att klädbranschen

är en riskfylld och dynamisk bransch, vilket leder till att företagen, genom att

hålla en hög soliditet, skyddar sig mot hög affärsrisk.

Däremot finns det skillnader i företagens preferenser av framtida

finansieringsform av vidare expansion, där alternativ som egna medel

respektive långsiktiga lån förespråkas. Dessa olika attityder kan bero på en

mängd olika orsaker. En orsak som vi bedömer som sannolik är att företagen

har en gemensam bild av den ideala kapitalstrukturen, men att respektive

företags möjlighet att fritt välja den finansieringsform som de egentligen

föredrar är begränsad. Således överensstämmer inte den önskade

kapitalstrukturen med den verkliga på grund av interna eller externa

begränsningar. Exempelvis en låg lönsamhet begränsar ett företagets förmåga

att finansiera verksamheten med internt tillförda medel och det lockar inte

aktieägare i samma utsträckning som företag som kan erbjuda stor utdelning

alternativt hög värdetillväxt.

Alternativt skulle skillnaderna i finansieringspreferenser kunna härledas till

företagens olika ägarstrukturer och de skillnader i riskbenägenheten som olika

ägarstrukturer och företagskulturer kan tänkas medföra. Ju mer svårhanterad

och riskfylld ett företag desto upplever omvärlden desto högre soliditet

eftersträvas, om möjligt. H&M har den högsta soliditeten vilket, utifrån

ovanstående resonemang,  inte verkar logiskt. Detta leder oss istället till att tro

att H&M är ett mindre riskvilligt företag, vilket överensstämmer med viljan att
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expandera med hjälp av internt tillförda medel. Följaktligen kan vi konstatera

att olika riskbenägenheter, som beror av kognitiva strukturer, leder till olika

syn på vad som är ett adekvat skydd och således olika mål för

kapitalstrukturen.

Sambandet mellan omvärldssyn och kapitalstruktur är sålunda inte tydligt på

branschnivå. De tre företagen har lika omvärldssyn men något olika

kapitalstruktur. Valet av kapitalstruktur kan således sägas bero av deras

omvärldssyn om än att denna inte är den enda faktorn som avgör den faktiska

kapitalstrukturen.

Vår ambition har varit att öka förståelsen för finansieringspolitik ur ett

kognitivt perspektiv genom att studera det samband vi ser mellan ett företags

omvärldssyn och dess val av kapitalstruktur samt förmedla denna förståelse

vidare till våra läsare. Det vi själva funnit speciellt intressant med vår studie är

att arbeta med två teoriområden som inte vanligtvis kopplas samman. Denna

tvärvetenskapligt inspirerade ansats anser vi bidrar med relevans och

nyskapande till uppsatsen. Att fördjupa oss inom för oss hittills relativt

okända ämnen har varit motiverande, att försöka studera verkligheten genom

två nya par glasögon parallellt har varit utmanande.
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H
&

M
1988/19891989/19901990/19911991/19921992/1993

1993/1994
1994/1995

1995/1996
1996/1997

1997/1998
1998/1999

1999/2000
N

ettoom
sättning i Tkr

4704000
5593000

6370000
8080000

9790000
11548000

12350000
14553000

18011000
22541000

27888000
30454000

A
ntal butiker

241
249

260
291

324
357

393
443

490
550

613
682

Räntabilitet på total kapital %
14,11

18,37
25,71

30,28
30,53

30,95
25,79

28,61
28,25

30,40
33,62

25,61
Räntabilitet på eget kapital %

9,15
23,07

31,97
34,84

32,08
31,58

24,27
28,29

29,08
30,74

32,89
23,01

Soliditet %
36,70

35,86
57,54

57,99
66,29

67,63
74,33

71,88
72,43

73,40
72,50

75,73
Skuldsättningsgrad

1,73
1,79

0,74
0,72

0,51
0,48

0,35
0,39

0,38
0,36

0,38
0,32

Skuldränta %
2,04

1,87
2,72

1,67
1,65

1,33
1,97

0,89
0,53

0,46
0,38

0,47
Självfinansieringsgrad %

67,31
195,27

202,29
196,05

182,72
177,23

139,25
169,19

147,56
138,75

143,81
70,07

Å
terinvesteringsgrad %

43,67
71,50

73,33
77,05

69,84
69,90

67,11
65,81

63,29
63,82

63,67
56,23

Förräntningsm
arginal

12,06
16,49

22,99
28,61

28,89
29,62

23,82
27,72

27,73
29,94

33,23
25,14

H
&

M
s redovisningsperiod täcker tiden från 1 decem

ber till 30 novem
ber och är densam

m
a under de år vi studerar.

JC
1989/1990

1990/1991
1991/1992

1992/1993
1993/1994

1994/1995
1995/1996

1996*
1997

1998
1999

2000
N

ettoom
sättning i Tkr

568014
714791

796253
872901

1008072
1073212

1010737
697656

1192380
1325367

1244434
1551789

A
ntal butiker

115
124

156
164

181
191

195
195

200
211

223
260

Räntabilitet på total kapital %
5,07

15,56
10,13

9,02
12,67

12,11
5,07

7,71
7,49

7,60
5,93

7,70
Räntabilitet på eget kapital %

17,60
42,95

5,96
3,59

30,28
27,05

0,01
15,44

11,20
12,23

4,95
9,51

Soliditet %
12,91

12,82
18,48

15,35
19,52

21,45
23,41

26,74
28,21

45,60
43,55

66,09
Skuldsättningsgrad

7,34
8,25

5,34
5,61

4,74
4,15

3,29
2,95

2,69
1,69

1,32
0,75

Skuldränta %
4,87

7,24
9,74

8,82
6,63

5,87
6,14

3,08
4,06

4,01
3,02

4,65
Självfinansieringsgrad %

24,06
58,36

54,32
87,03

95,38
116,27

27,57
52,47

52,47
162,97

45,29
30,68

Å
terinvesteringsgrad %

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
64,59

Förräntningsm
arginal

0,20
8,32

0,38
0,20

6,04
6,24

-1,08
4,64

3,43
3,59

2,91
3,05

*JC byter redovisningsår, från 1995-05-01 – 1996-04-30 till 1997-01-01 – 1997-12-31, via åtta m
ånaders redovisning för

1996 (1996-05-01 – 1996-12-31). O
bservera att nyckeltalen för 1996 endast gäller dessa åtta m

ånader.

BILAGA 1 - Nyckeltal



Lindex
1994/1995

1995/1996
1996/1997

1997/1998
1998/1999

1999/2000
N

ettoom
sättning i Tkr

2529922
2658932

2886956
3211802

3615293
4113990

A
ntal butiker

213
236

251
274

298
329

Räntabilitet på totalt kapital %
9,92

12,92
15,70

15,33
16,32

15,23
Räntabilitet på eget kapital %

13,38
19,88

24,73
24,00

27,58
25,26

Soliditet %
30,82

36,18
41,61

40,62
44,35

44,17
Skuldsättningsgrad

2,41
1,87

1,53
1,42

1,21
1,22

Skuldränta %
4,72

5,05
2,78

2,50
2,83

1,59
Självfinansieringsgrad %

72,08
47,21

121,35
85,20

93,66
57,33

Å
terinvesteringsgrad %

58,59
59,38

66,47
66,14

72,15
68,83

Förräntningsm
arginal

5,20
7,87

12,92
12,83

13,49
13,64

Från och m
ed 1994 har Lindex en redovisningsperiod som

 sträcker sig från 1 septem
ber till 30 augusti. D

e byter redovisningsperiod under 1992
till 1994. D

etta gör att deras årsredovisningar täcker perioderna 1992-08-27 – 1993-12-31, 1994-01-01 – 1994-08-31 respektive 1994-09-01 –
1995.08.31. För att undvika felaktigheter har vi valt att börja presentationen av Lindex nyckeltal m

ed resultaten från 1 septem
ber 1994 till 30

augusti 1995. D
etta leder em

ellertid till att det redovisas en betydligt kortare period för Lindex än för H
&

M
 respektive JC. V

i anser dock att sex
år är en tillräckligt lång period för att vissa tendenser ska kunna utläsas om

 företaget i fråga.

BILAGA 1 - Nyckeltal





BILAGA 2 – Formler för nyckeltal

Nedan redogörs för hur företagens respektive nyckeltal beräknats.

Räntabilitet på totalt kapital: resultat före räntekostnader / totalt kapital

Räntabilitet på eget kapital: årets vinst / eget kapital

Soliditet: eget kapital / totalt kapital

Skuldsättningsgrad: skulder / totalt kapital

Skuldränta: räntekostnader / skulder

Självfinansieringsgrad: internt tillförda medel / använda medel

Återinvesteringsgrad: (årets vinst - utdelning) / årets vinst

Förräntningsmarginal: Räntabilitet på totalt kapital - skuldränta


