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Abstract 

Financial bubbles are characterized by a large increase in the economic growth on the market as 

a whole or in specific industries. The change gives rise to an increase in the capital needed to 

finance this growth. Companies typically have a choice between equity and debt capital to 

finance its business and the mix of these types of capital is often referred to as the company’s 

capital structure. There has been a lot of research done in the field of financial bubbles and of 

capital structure, as of yet no studies seem to address these two areas in combination. 

The aim of this study is to examine if financial bubbles affect a company’s capital structure and 

through this also examine if the supposed changes in capital structure can be generalized. 

The study comprise of two identical time-series which examines the changes in leverage and the 

choice of financing during the Swedish real estate bubble in the early nineties and the IT-crash at 

the end of the 2000th century. The study examines changes in leverage, price-to-book ratio and 

the choice between issuing convertible debt versus issuing equity, of eleven real estate 

companies and twelve IT-companies respectively. 

This paper shows that a company’s capital structure is indeed affected by a financial bubble 

though the way it is affected during different financial bubbles differs. Significant changes in 

leverage and the choice between different types of financial instruments are identified in both 

time-series. The study also shows that neither the Pecking Order Hypothesis as presented by 

Myers (1984) nor the traditional trade-off theory can in whole explain these changes. A 

significant difference in leverage between the two groups can be identified which is consistent 

with earlier empirical studies on the difference between capital structures in different industries. 

The results in this study seem to indicate that the changes in capital structure can be explained 

either by a supposed disturbance in the cost of different types of capital during the financial 

bubble or by the assumption that companies in specific industries (as the IT-industry) do not 

have the possibility to chose the type of financing freely. 
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1 Inledning 

I detta kapitel presenteras studiens bakgrund och valda problemområde. Utifrån detta definieras 
också studiens syfte och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

En stor del av ekonomisk teori baseras på två antaganden; den rationella människan och den 

effektiva marknaden. Investerare och andra aktörer på marknaden antas agera utifrån en 

långsiktig vinstmaximering och all information ska finnas tillgänglig för alla aktörer på 

marknaden samtidigt. En aktie är utifrån dessa antaganden alltid rätt prissatt och därför kan det, 

enligt dessa antaganden, inte uppstå bubbelsituationer. Trots detta uppstår finansiella bubblor på 

marknaden. (Kindleberger & Aliber 2005, s. 33; Abreu & Brunnermeier 2003, s. 173). 

Finansiella bubblor uppstår i en stark ekonomisk tillväxtfas och grundläggs genom att någon 

form av tillgång (till exempel fastigheter eller olika former av värdepapper) utsätts för 

spekulation. Dessa tillgångar frångår dess fundamentalvärde och handeln görs istället med målet 

att senare kunna sälja samma tillgång till ett högre pris. Priset baseras således inte på den 

underliggande tillgångens värde per se utan på en tänkt prisökning. Denna frånkoppling från 

tillgångens fundamentalvärde ligger till grund för uppkomsten av en bubbla. (Kindleberger & 

Aliber, 2005, s. 9; s. 25). 

Forskare har försökt förklara förekomsten av bubblor på olika sätt, att det finns irrationella 

investerare, att marknaden är defekt eller att marknaden med ojämna mellanrum agerar 

irrationellt även då enskilda aktörer tror sig agera rationellt (Kindleberger & Aliber 2005, s. 47; 

Allen & Gale 2000, s. 238). De flesta forskare inom området är dock överens om att en ökad 

tillgång på kapital spelar en avgörande roll för utvecklingen av den ekonomiska tillväxten som 

alltid föregår en bubbla (Kindleberger & Aliber 2005, s. 63; Allen & Gale 2000, s. 236). 

Under en stark ekonomisk tillväxtfas behöver företag ofta stora mängder kapital för att finansiera 

sin tillväxt. Det finns två huvudtyper av kapital med vilka investeringar kan finansieras; eget 

kapital, samt främmande kapital (skulder). Företagets kapitalstruktur beskriver i grunden hur 

fördelningen mellan dessa två typer av kapital ser ut och kan således utläsas ur den högra sidan 

av balansräkningen.  
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Intressant är därför att undersöka om, och i så fall hur, företags kapitalstruktur förändras under 

en tid av stark ekonomisk tillväxt på marknaden samt om dominerande teoribildningar inom 

området kan förklara denna förändring.  

1.2 Problemdiskussion 

Forskare har länge försökt besvara frågan om det finns en optimal kapitalstruktur för företag och 

hur denna kan tänkas se ut. Det har dock inte framkommit någon tydlig modell för hur denna 

optimala kapitalstruktur skulle kunna identifieras (Koller, Goedhart & Wessels 2005, s. 488). 

Likheter i kapitalstruktur bland företag inom samma eller liknande branscher, som har en viss 

kapitalintensitet eller ett specifikt behov av tillgångar, har dock kunnat identifieras (Myers 2001, 

s. 82). Företag med liknande kapital och liknande förutsättningar tenderar alltså att ha en 

liknande kapitalstruktur.  

Myers (2001, s. 95) pekar också på att applicerbarheten av olika teoribildningar kring företags 

kapitalstruktur varierar beroende på i vilka sammanhang och lägen de används. Detta tyder 

vidare på att de val av kapitalstruktur som företag antas göra förändras beroende av olika externa 

omständigheter. Enligt Kindleberger och Aliber (2005) kännetecknas bland annat starten av en 

bubbelsituation av stora möjligheter till ökad ekonomisk tillväxt, samtidigt som investerare är 

villiga att investera i marknaden. Enligt Ross, Westerfield och Jaffe (2002, s. 438) finns även 

undersökningar som visar att företagsledare är mer villiga att emittera aktier för att generera 

kapital då företagets aktier stigit under en period. Baserat på ett antagande om att företags aktier 

stiger under uppbyggnaden av en bubbelsituation visar dessa undersökningar att företags 

kapitalstruktur skulle kunna tänkas påverkas av bubbelsituationer genom att företagsledare väljer 

annorlunda finansieringsalternativ i sådana situationer. 

1.2.1 Problemställning 

Då investeringsbehovet för företag kan antas skifta före, under och efter en bubbelsituation 

påverkas även företagets kapitalbehov. Sker det i så fall även någon förändring av företags 

kapitalstrukturer i samband med bubbelsituationer?  

Kapitalintensiteten är olika inom olika branscher. Om företags kapitalstruktur kan sägas 

förändras kring en bubbelsituation, finns det då generella likheter mellan företag inom olika 

branscher i den eventuella förändringen av kapitalstrukturen före, under och efter dessa typer av 

bubbelsituationer? 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att, genom jämförelse av relevanta nyckeltal, studera förändringen av 

kapitalstrukturen i ett antal börsnoterade fastighetsbolag och IT-bolag under en elvaårsperiod 

kring den så kallade ”fastighetskrisen” (1984-1994) respektive motsvarande elvaårsperiod kring 

den så kallade ”IT-kraschen” (1994-2004).1 Studien kan delas in i tre delsyften: 

1. Genomföra en kvantitativ studie av utvalda företags årsredovisningar under en 

elvaårsperiod kring respektive bubbelsituation för att identifiera eventuella 

generaliserbara förändringar av företagens kapitalstrukturer.  

2. Utifrån framtagen data studera eventuella likheter och skillnader i förändring av 

kapitalstrukturer mellan de två urvalsgrupperna. 

3. Med hjälp av existerande teorier kring kapitalstruktur analysera huruvida eventuella 

förändringar som framkommit i den kvantitativa studien kan förklaras.  

1.4 Avgränsning 

Studien kommer inte att undersöka förekomsten av eller orsaken till bubbelsituationer. 

Studien kommer av informationstillgänglighetssynpunkt att omfatta bolag som handlas eller 

handlades publikt på OMX Stockholmsbörsen2 under delar av eller hela undersökningsperioden. 

Studien kommer vidare endast att använda information som finns, eller fanns, publikt 

tillgängliga för marknadens aktörer under de valda tidsperioderna.  

 

                                                 

1 För definition av tidpunkten för respektive kris, se kapitel 3 Bubblor. 
2 Under undersökningsperioden för fastighetskrisen gick OMX Stockholmsbörsen under namnet Stockholms 
fondbörs. År 1998 ingick börsen en fusion med OM gruppen AB och bytte då namn till OM Stockholmsbörsen. 
Börsen har gått under namnet OMX Stockholmsbörsen sedan 2001 (Nationalencyklopedin (2006); Tillgänglig: 
<http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=315801>  (2006-03-20). Vi kommer för tydlighetens skull i 
fortsättningen genomgående använda namnet OMX Stockholmsbörsen i den fortsatta texten. 
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1.5 Förkortningar 

Flera förkortningar förekommer i studien. Nedan presenteras betydelsen av de förkortningar som 

används för att ytterligare försäkra att läsaren av denna studie förstår samtliga resonemang.  

Förkortning Betydelse 
POH Pecking Order Hypothesis, (Pecking order teorin) 
SFF Sveriges Finansanalytikers Förening 
SNI Svenskt Näringslivsindex 

Tabell 1 - Betydelse av i studien använda förkortningar 
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2 Teoretisk referensram 

I detta kapitel redogörs för den teoretiska grund studien är baserad på. Teorier för vad som 
händer under en typisk bubbelsituation respektive teorier kring hur kapitalstrukturen i företag 

kan tänkas förändras diskuteras. Utifrån denna teoretiska diskussion presenteras ett antal 
scenarier för hur företags kapitalstruktur bör förändras av en bubbelsituation. 

2.1 Finansiella bubblor 

Kindleberger och Aliber (2005, s. 25) definierar en bubbla som: ”[…] an upward price 

movement over an extended period of fifteen to forty months that then implodes”. Själva bubblan 

utgör dock enbart en fas och uppkommer ganska sent i en större finansiell cykel. Nedan 

presenteras en sammanställd diskussion kring vad, framförallt Kindleberger och Aliber (2005) 

samt Allen och Gale (2000), anser karaktäriserar de huvudsakliga faserna. Kindleberger och 

Alibers modell är till stor del baserad på Hyman Minskys teorier om hur bubbelsituationer 

uppstår.  

I en första fas uppstår någon typ av förändring som kraftigt förändrar marknadens förväntningar. 

Denna förändring kan bestå i en ny teknologi, som till exempel järnvägen på 1800-talet eller 

informationsteknologin på 2000-talet. Andra typer av förändringar kan vara en liberalisering av 

den finansiella marknaden vilket leder till en ökad kreditgivning (Allen och Gale, 2000, s. 238). 

Det gemensamma för dessa förändringar är att investerare ser en möjlighet till ökad avkastning 

(Kindleberger & Aliber 2005, s. 8). 

Den andra fasen3 är själva grunden till den framtida bubblan och denna fas, som av Kindleberger 

och Aliber (2005) benämns eufori, kan pågå under flera år (Allen Gale 2000, s. 236). Den första 

fasens förändring har lett till högre ekonomisk tillväxt och avkastning på investeringar. 

Utdelningen används till nya investeringar och ökad konsumtion som i sin tur leder till en högre 

ekonomisk tillväxt och högkonjunktur. (Kindleberger & Aliber, 2005 s. 9 & s. 25). Individernas 

ökade förmögenhet möjliggör även en högre belåning (Ekdahl, Eriksson & Marlor 1998, s. 50). 

Under den tredje fasen, vilken Kindleberger och Aliber (2005) benämner manin, börjar fler och 

fler aktörer investera, till exempel i aktier och fastigheter. Människor som normalt inte agerar på 

                                                 

3 Allen och Gale (2000) väljer att inte skilja mellan den första och andra fasen i bubblan, vilket dock Kindleberger 
och Aliber (2005) väljer att göra. 
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finansmarknaden ser också sin chans att bli förmögna och investerar sina besparingar. Denna fas 

kännetecknas av att det aldrig har verkat enklare att tjäna pengar (Kindleberger & Aliber, 2005, 

s. 25). 

Den ökande tillgången på kapital är en nyckelfaktor i utvecklingen av krisen (Kindleberger & 

Aliber 2005, s. 63; Allen & Gale 2000, s. 236). Banker, finansinstitut och andra investerare blir 

villiga att ta större risker, dels för att stora vinster lockar, men även för att försvara sin andel av 

marknaden (Kindleberger & Aliber 2005, s. 63; Ekdahl, Eriksson & Marlor 1998, s. 49). Enligt 

Allen och Gale (2000, s. 236) spelar bankers utlåning en avgörande roll, då investerare kan 

använda krediten för att investera i högriskobjekt och själva endast riskerar att inte kunna 

återbetala lånet. Banker står alltså egentligen för hela risken under en sådan period. Kapitalet 

kommer dock inte enbart från banker och finansinstitut. Under 1990-talets IT-boom var det till 

exempel riskkapitalbolag och privata investerare som såg till att nystartade IT-bolag nästan hade 

obegränsad tillgång till kapital (Kindleberger & Aliber 2005, s. 9).  

Det är dock viktigt att komma ihåg att inte alla ökningar av kapitaltillgång och kreditgivning 

leder till finansiella bubblor, men alla dessa bubblor genom historien kan dock sammankopplas 

till en ökad tillgång av kapital och krediter (Kindleberger & Aliber 2005, s. 55).  

Toppen på den tredje fasen är det som kan kallas för en bubbla. Aktörerna på marknaden vet att 

marknaden är fundamentalt övervärderad, men de spekulerar i fortsatt uppgång. Investeringar 

görs alltså utifrån den förväntade prisökningen och framtida försäljningen och inte utifrån den 

förväntade avkastningen på investeringen. (Kindleberger & Aliber, 2005, s. 9; Lybeck, 1992, s. 

212). Allen och Gale (2000, s. 252) menar även att alla tillgångar som kan uppvisa en tröghet i 

anpassningen till efterfrågan tenderar att uppvisa dessa prisförändringar, typiska tillgångar som 

uppvisar dessa egenskaper är fastigheter och aktier. Abreu och Brunnermeier (2003) kommer i 

sin studie fram till att även om aktörerna känner till att tillgångar är utsatta för spekulation så 

deltar de i detta med avsikt att dra sig ur i förtid, dessa aktörer kan alltså anses öka på bubblans 

effekt.  

Euforin fortgår och bubblan växer, tills en ny händelse, till exempel en politisk förändring, en 

konkurs eller ett bedrägeri upptäcks och utvecklingen avstannar. De finansiella bubblor som 

uppstått fram tills idag liknar till stor del varandra under de första faserna, medan de händelser 

som får utvecklingen att avstanna har varierat stort (Allen & Gale 2000, s.238).   
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Då den fjärde fasen påbörjas börjar tillväxten på börsen direkt att sjunka och fortsätter nedåt, det 

finns således ingen platå där marknaden står still. Investeringar som har gjorts med de lånade 

pengar som tillhandahållits under kreditexpansionen och betalats med hjälp av avkastningen 

måste nu säljas. Nedgången leder till en oro för en större ekonomisk kris och paniken att hinna 

sälja av investeringar innan ytterliggare nedgångar sprider sig. Priset på tillgångar, så som aktier 

och fastigheter sjunker till kanske 30 – 40 procent av toppnoteringen och investeringarna säljs 

med förlust och bankerna står med förfallna lån. Bubblan har spruckit och kraschen är ett 

faktum. (Kindleberger & Aliber, 2005, s. 10) 

Kraschen följs ofta av en valutakris då landets riksbank står inför valet att sänka räntorna för att 

underlätta för bankerna eller att höja räntorna för att försvara valutan (Allen & Gale, 2000, 

s.238). Enligt Abreu och Brunnermeier (2003) skulle denna extrema nedgång kunna motverkas 

genom att ”rationella investerare” avvaktar med att likvidera investeringar. Men detta görs inte 

eftersom endast en bestämd del av kapitalet kan lämna marknaden före bubblans sammanfall och 

samtliga investerare strävar efter att hinna lämna marknaden innan denna kritiska nivå nås.  

Centralt för bubbelsituationer kan anses vara någon slags förändring, ny teknologi, avreglering 

eller annan liberalisering på marknaden. Denna leder sedan till en kraftigt ökad ekonomisk 

tillväxtpotential och en ökad tillgång till kapital för företag som agerar på marknaden. Priset på 

tillgångar och värdepapper ökar kraftigt under uppbyggnaden av bubblan och en utbredd 

spekulation mot tillgången tar vid. Vid en tidpunkt, som ofta kan kopplas till en viss negativ 

händelse på marknaden, får sedan investerare att snabbt sträva efter att likvidera sina 

investeringar.  

2.2 Kapitalstruktur 

Ross, Westerfield och Jaffe (2002, s. 919) definierar begreppet kapitalstruktur (capital structure) 

som: ”The mix of the various debt and equity capital maintained by a firm”. En specifik 

kapitalstruktur definieras sålunda som de andelarna av eget och främmande kapital ett företags 

totala kapital består av och finns representerat i högra sidan av företagets balansräkning. Den 

vänstra sidan i företagets balansräkning representerar de tillgångar med vilka företaget utför sin 

verksamhet medan den högra sidan fokuserar på hur dessa är finansierade (Ross, Westerfield & 

Jaffe 2001, s. 390). 
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Företag har möjlighet att påverka kapitalstrukturen på flera sätt. Vid investeringar i tillgångar 

kan finansiering av dessa väljas med en viss typ av kapital vilket påverkar den totala 

fördelningen. På samma sätt kan en viss typ av kapital avbetalas (genom återköp av aktier eller 

amortering av lån) då ett överskott av kapital uppstår. Dessutom har företag en möjlighet att byta 

kapital genom att till exempel finansiera återköp av egna aktier med hjälp av främmande kapital 

för att på så sätt öka skuldsättningen (eng. leverage) i företaget. Företag har alltså alltid en 

teoretisk möjlighet att förändra dess nuvarande kapitalstruktur.4  

Huruvida det finns en optimal fördelning mellan dessa typer av kapital har dock forskningen inte 

kunnat ge ett uttömmande svar på (Koller, Goedhart & Wessels 2005, s. 492). Än mer osäkrare 

har frågan om huruvida företagsledare aktivt arbetar för att uppnå denna eventuella optimala 

relation. Flera teoretiska inriktningar kring dessa frågor har presenterats men ingen teori har helt 

lyckats förklara de variationer som verkligheten uppvisat. Berger, Ofek och Yermack (1997) 

kommer i sin studie fram till att företagsledare medvetet väljer en lägre skuldsättning än vad som 

enligt vissa teorier anses vara optimalt. Företagsledare anses enligt denna teori först öka 

företagets skuldsättning då dessa utsätts för någon form av press. Denna höjning i skuldsättning 

ses som ett försök av företagsledaren att skydda företag mot uppköp.  

2.2.1 Modigliani & Miller 

Franco Modigliani och Merton Miller presenterade 1958 en teori om att ett företags värde är 

oberoende av hur detta företag är finansierat, dvs. hur relationen mellan olika typer av investerat 

kapital ser ut. Den högra sidan av balansräkningen påverkar med andra ord inte företagets värde 

enligt denna teori. Denna teoretiska bevisning betraktas ofta som starten för den moderna 

finansieringen (Ross, Westerfield & Jaffe 2002, s. 397).  

Ett företags totala värde är enligt Modigliani och Millers första proposition lika stort oberoende 

av företags skuldsättningsgrad. Detta kopplas sedan till den andra propositionen där 

avkastningskravet på eget kapital ökar proportionellt med en ökad skuldsättningsgrad och 

uttrycks i den välkända hävstångsformeln. Främmande kapital medför en ökad risk för företagets 

aktieägare eftersom räntekostnader för detta kapital inte kan undvikas, dessa finansiärer har 

också förtur om företaget går i konkurs och tvingas likvideras. Den ökade risken ger ett ökat 

                                                 

4 Det har diskuterats om företag har den praktiska möjligheten att justera sin kapitalstruktur hur mycket som helst 
eftersom kostnader relaterade till dessa justeringar uppstår. För en längre diskussion kring dessa justeringskostnader 
se Myers (1984). 
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avkastningskrav på det egna kapitalet som är i proportion till den minskning i avkastningskrav 

som det främmande kapitalet ger.5 Teorin beskriver med andra ord den genomsnittliga 

kapitalkostnaden (rwacc) som en konstant (Myers 2001, s. 84).  

Teorin tar dock i grunden inte hänsyn till skatt. En utbyggd version presenterades av Miller 1961 

och visar att i ett system med skatt där företag kan redovisa ränteutgifter som en kostnad och på 

så sätt undvika att betala skatt på denna del av ersättningen till företagets finansiärer kan skapa 

en så kallad skattesköld. Denna skattesköld ökar företagets värde eftersom den minskar den 

beskattningsbara inkomsten6. Den utbyggda modellen av Modigliani och Millers teori har därför 

en än mer kontroversiell effekt eftersom denna förespråkar finansiering som uteslutande består 

av lån, eftersom detta skulle maximera värdet av skatteskölden och på så vis även företagets 

värde (Myers 1984, s. 579). 

Modigliani och Millers teori baseras på ett antal antaganden som gör att den inte kan sägas hålla 

i verkligheten. Teorin förutsätter en ”perfekt marknad”7 där samtliga finansieringsalternativ är 

korrekt prissatta, teorin ignorerar även kostnader som kopplas till konkurser och 

intressekonflikter mellan olika typer av investerare. Den utgör dock en viktig grund eftersom 

denna indirekt, genom dess antaganden, beskriver vilka faktorer kopplade till en viss 

kapitalstruktur som påverkar ett företags värde (Ross, Westerfield & Jaffe 2002, s. 422). 

Forskning har även visat att förändringar av kapitalstrukturen har inverkan på aktiekursen för 

företaget vilket tyder på att dessa förändringar uppfattas förändra företagets värde (Myers 1984, 

s. 576). 

2.2.2 Trade-off teori 

En teoribildning som dominerat forskningen en längre tid är trade-off teorin vilken baseras på 

Modigliani och Millers teori. Den menar att valet av kapitalstruktur utgörs av en avvägning 

mellan olika tänkbara positiva och negativa ekonomiska effekter en viss kapitalstruktur i 

praktiken medför. Trade-off teorin menar att ett företag ska öka andelen lån så länge som 

nuvärdet av den skattesköld som en ökad skuldsättning ger är högre än nuvärdet av de negativa 

ekonomiska effekterna (Myers 2001, s. 88f). 
                                                 

5 Främmande kapital har generellt sett en väsentligt lägre räntekostnad på grund av att det är en lägre risk att 
investera i ett företag genom långivning än om detta görs med aktiekapital. 
6 Viktigt att notera är dock att detta just förutsätter att företaget har en beskattningsbar inkomst.  
7 Exakt vad som definieras som en perfekt marknad råder det fortfarande diskussion om (Myers 2001, s. 84). 
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De negativa effekterna består enligt trade-off teorin dels av konkursrelaterade kostnader, 

kostnader i samband med en ökad försiktighet samt så kallade agentkostnader som uppstår 

genom intressekonflikter mellan företagets investerare. Konkursrelaterade kostnader är de 

juridiska kostnader i samband med likvidation eller omstrukturering av företaget. Dessa 

kostnader relateras också till eventuella kostnader en konkurs medför genom hur 

företagsspecifika och omsättningsbara företagets tillgångar är, det vill säga hur mycket av 

företagets tillgångsvärde som skulle försvinna vid en eventuell likvidation (Harris 1994, s. 563f). 

En hög skuldsättning kan också leda till en alltför stor försiktighet och kortsiktighet i samband 

med investeringar, vilket minskar företagets värde. Till sist kan också konflikter uppstå på grund 

av att aktieägare och långivare har olika önskemål för företagets verksamhet och investeringar. 

(Koller, Goedhart & Wessels 2005, s. 488ff; Myers 2001, 88ff) 

Centralt för trade-off teorin är att varje företag kan sägas ha en mer eller mindre statisk optimal 

kapitalstruktur som skulle maximera företagets värde (Myers 1984, s. 576). Berger, Ofek och 

Yermack (1997) kommer i sin studie fram till att företagsledare väljer en väsentligt lägre 

skuldsättning än vad som kan antas som optimalt om dessa inte utsätts för press. En ökad 

skuldsättning menar författarna kan kopplas till försök att skydda företaget, eller 

företagsledarens jobb. Koller, Goedhart och Wessels (2005, s. 492ff) diskuterar också att det kan 

sägas finnas ett spann kring den tänkta optimala kapitalstrukturen i vilket förändringar i 

kapitalstruktur inte medför någon väsentlig förbättring, vilket skulle kunna förklara små 

skillnader i skuldsättning mellan företag. Det kan trots detta antas finnas en viss kapitalstruktur 

som är optimal eller nära till optimal som företag hela tiden eftersträvar. 

Eftersom denna optimala kapitalstruktur beror på kostnader kopplade till företagets verksamhet 

och utsikter är denna även, enligt trade-off teorin, liknande för företag med liknande verksamhet 

och förutsättningar, till exempel företag inom samma bransch. Denna observation kan dock inte 

uteslutande bevisa trade-off teorins existens i verkligheten, utan kan mer ses som en indikator på 

att avvägningar görs mellan fördelar och nackdelar med en viss skuldsättning (Grinblatt & 

Titman 2002, s. 616). Harris (1994) kommer i sin studie av hur skillnader i kapitalintensitet och 

grad av specialisering av tillgångar påverkar kapitalstrukturen fram till att en ökad skillnad i 

företagsvärde och likvidationsvärde leder till en högre skuldsättning. Detta resultat motsäger 

trade-off teorin då en ökad specialisering av tillgångar ger större förluster vid en eventuell 

likvidering av företaget och dess tillgångar.  
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2.2.3 Pecking order teori 

Alternativa teorier till denna trade-off teori har presenterats, mest framstående kan Myers (1984) 

Pecking order theory (POH, Pecking Order Hypothesis), som till viss del utgår från forskning 

gjord av Gordon Donaldson, anses vara., POH grundar sig i antagandet att det finns en viss 

rangordning i vilken företagare väljer mellan olika typer av kapital vid investeringsbeslut 

(Koller, Goedhart & Wessels 2005, s. 491). Teorin definierar en rangordning där finansiering 

med kvarhållna vinster är mest önskvärt, om extern finansiering krävs föredras lånefinansiering 

(då detta är ett säkrare värdepapper än aktier) och nyemissioner av aktier används endast som 

sista utväg.  

Teorin baseras på antagandet om att det existerar en informationsasymmetri på marknaden, att 

företagsledare alltid har mer information än investerare. En företagsledare antas bara emittera 

aktier då dessa är övervärderade, eftersom det annars skulle innebära en björntjänst mot 

företagets nuvarande aktieägare. Detta leder till att investerare tolkar en emittering negativt, och 

aktiepriset antas då sjunka, vilket företagsledare inte ser som önskvärt. Ett liknande scenario 

gäller vid upptagning av lån, även om denna negativa effekt är mindre. En företagsledare antas 

bara ta ett lån om detta är övervärderat, det vill säga om lånet ges ut till en lägre kostnad än vad 

som skulle göras om finansiären haft samma information som företagsledaren. (Myers 1984, s. 

582ff) 

Företag antas även med utgångspunkt i denna teori återbetala lån i första hand om företaget har 

ett överflöd av kapital (Grinblatt & Titman 2002, s. 612ff). Teorin förespråkar också att 

konvertibla lån föredras före nyemissioner eftersom dessa utgör en säkrare form av finansiering 

och alltså föredras enligt denna teori (Myers 1984, s. 581). 

Enligt POH har inte företag någon direkt optimal kapitalstruktur som eftersträvas. Detta förklaras 

av Myers (1984) genom att distinktionen mellan kapital inte längre utgörs av eget och 

främmande kapital utan istället kan definieras som internt och externt kapital. Eget kapital 

återfinns både som internt (kvarhållna vinstmedel) samt externt kapital (nyemissioner). Eftersom 

dessa två typer av eget kapital återfinns som mest önskvärda respektive minst önskvärda 

finansieringsalternativ kan inte en specifik skuldsättning identifieras. Skuldsättningen kan endast 

beskriva företagets kumulativa behov av externt kapital (Myers 1984, s. 581).  
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Dynamiska, alternativa teorier 

Mycket forskning har visat att tidpunkten har stor inverkan på hur företag väljer att finansiera 

investeringar. Dessa teorier är baserade på utbyggda versioner av POH, och baseras på mer 

dynamiska antaganden.  

Hovakimian, Opler och Titman (2001) visar i sin studie att företag tenderar att nyemittera aktier 

efter en tids kraftigare ökning av företagets aktiekurs. Resultatet av studien pekar på att POH kan 

sägas gälla för kortsiktigt agerande medan företag vid större investeringar eller återköp tenderar 

att söka sig mot en optimal kapitalstruktur som föreslås av trade-off teorin. Detta menar 

Hovakimian, Opler och Titman beror på att ökade aktiekurser ofta beror på ökade ekonomiska 

tillväxtmöjligheter för företaget, vilket ökar risken med lån och på så sätt kan sägas minska den 

optimala kapitalstrukturens skuldsättning. 

Även Baker och Wurgler (2002) anammar denna slutsats om aktiekursens påverkan. De menar 

att ett företags kapitalstruktur inte bara kan ses som ett resultat av företagets historiska behov av 

externt kapital såsom den ursprungliga POH förespråkar, utan även som ett resultat av dess 

historiska marknadsvärde. Baker och Wurgler menar att företagsledare hela tiden försöker 

emittera och återköpa eget kapital (aktier) vid rätt tidpunkt för att på så sätt skapa värde. 

2.3 Teoretisk syntes 

Utifrån diskussionen kring nuvarande teoribildningar, inom för studien relevanta områden, kan 

ett antal scenarier framställas för hur företags kapitalstruktur bör förändras kring en 

bubbelsituation. Dessa scenarier utgör grunden till den analys som senare genomförs. För att 

dessa scenarier ska kunna antas fungera måste dock ett grundläggande antagande göras.  

• På grund av det stora investeringsbehovet som antas följa av en bubbelsituation, har 

företag i praktiken möjlighet att aktivt arbeta mot den kapitalstruktur som eventuellt 

eftersträvas. Eventuella justeringskostnader antas därför inte vara väsentliga. 

För att även kunna visa på de skillnader som de två teoribildningarna kring kapitalstruktur leder 

till och för att sedan kunna utröna om dessa teorier kan tänkas ha ett gott förklaringsvärde i 

samband med en bubbelsituation måste ytterliggare två grundläggande antaganden göras.  

• Trade-off teorin förutsätter att alla företag har en optimal kapitalstruktur och tidigare 

forskning visar att liknande företag eller företag inom samma bransch har en liknande 
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optimal kapitalstruktur. Genom dessa antaganden kan trade-off teorins förklaringsvärde 

analyseras utan explicit analys av enskilda företag. Istället kan dess förklaringsvärde 

undersökas genom att analysera spridningen mellan undersökta företags kapitalstruktur 

samt förändringar av dessa. 

• POH utgår från att det finns en viss rangordning i vilken företagsledare väljer mellan 

olika typer av kapital vid investeringsbehov. Bubbelsituationer kan antas medföra stora 

tillväxtmöjligheter, som kräver så stora investeringar att interna vinstmedel endast till 

mycket liten del räcker för att finansiera företagens tillväxt. Företag tvingas då att i 

huvudsak finansiera denna tillväxt med externa medel, och då enligt teorin främst med 

främmande kapital. På så sätt kan förändringar av företags kapitalstruktur användas för 

att bestämma förklaringsvärdet i POH. 

2.3.1 Skillnader i skuldsättning 

I linje med Myers (1984) kan trade-off teorins förklaringsvärde av hur företag arbetar med 

finansiering av investeringar testas genom analys av variationen mellan liknande företag. Stor 

variation mellan företag inom samma bransch talar alltså emot trade-off teorin (Myers 1984, s. 

589). Således kan POH, eller andra alternativa teorier som saknar en optimal kapitalstruktur, 

snarare styrkas om resultatet visar på stora skillnader mellan undersökta företag samt en stor 

variation inom respektive bransch.  

Skillnader inom respektive bransch 

• Enligt trade-off teorin bör variationen i skuldsättning inom de två undersökta grupperna 

vara relativt liten och eventuella skillnader bör tendera att minska. Detta eftersom de 

stora investeringsbehoven en bubbelsituation medför leder till möjligheter för företag att 

aktivt arbeta mot en optimal kapitalstruktur. 

• Enligt POH bör förekomsten av konvertibla lån vara större än nyemissioner under 

tillväxtfasen i respektive bubbla. Detta då företag enligt POH, som tidigare diskuterats, 

ser konvertibla lån som en säkrare form av värdepapper. 
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Skillnader mellan branscherna 

Utgångspunkt för dessa scenarier kan härledas ur teorier kring branschpåverkan8 på 

kapitalstrukturen som diskuterats ovan.  

• Undersökta fastighetsbolag bör, på grund av den kapitaltyp (fastigheter) som den 

huvudsakliga delen av dess kapital generellt sett består av, visa en hög skuldsättning 

(Myers 2001, s. 82). Samtidigt kan undersökta IT-bolag däremot antas ha en betydligt 

lägre skuldsättning då dessa generellt sett har en liten mängd fysiska och omsättningsbara 

tillgångar. Studier har också visat på att datorrelaterade branscher tenderar att ha en 

mycket låg skuldsättning (Hogan & Hutson 2005).9 

2.3.2 Förändring av skuldsättning 

• Trade-off teori bör generellt resultera i en högre skuldsättning under uppbyggnaden av en 

bubbelsituation, detta då risken för konkurs sjunker vid hög tillväxt på marknaden. 

Vidare kan också skattesköldens effekt utnyttjas till större del eftersom lönsamheten kan 

antas öka i samband med en stark tillväxt. Centralt är också att variationen företag 

emellan bör minska då investeringar som görs bör finansieras på det sätt som får 

företagets skuldsättning att uppnå den optimala nivån. 

• I linje med POH bör en ökande skuldsättning ses, detta då extern finansiering krävs och 

främst främmande kapital, enligt teorin, då används för att finansiera denna.  

• I linje med Hovakimian, Opler och Titman (2001) samt Baker och Wurgler (2002) bör 

skuldsättningen i undersökta företag minska före bubblans sammanfall. Vidare bör detta 

resultera i en ökad skuldsättning under tiden efterföljande en bubbelsituation eftersom 

eventuella förluster minskar det egna kapitalet och denna brist av kapital inte 

återfinansieras genom nyemitteringar av aktier utan främst genom anskaffande av 

främmande kapital. Detta i och med att företags aktier kan antas stiga kraftigt under 

tillväxten av en bubbla och företag utifrån dessa alternativa versioner av POH har en 

större vilja att emittera aktier i samband med en längre tids uppgång i aktiepris. 

                                                 

8 Se exempelvis Myers (2001 s. 82ff), Koller, Goedhart och Wessels (2005, s. 490ff) eller Harris (1994, s. 563ff) för 
diskussioner kring hur branschtillhörighet och typ av verksamhet påverkar företagets kapitalstruktur. 
9 Notera att detta scenario går emot Harris (1994) studie där författaren menar att en stor likvideringskostnad i 
samband med försäljning av tillgången vid konkurs istället medför en högre skuldsättning hos det aktuella företaget. 



Bubblor och kapitalstruktur 

15 (50) 

3 Bubblorna 

I detta kapitel presenteras en bakgrund till de två bubbelsituationer som har studerats. En 
allmän genomgång av dess förlopp och grundläggande egenskaper diskuteras. 

3.1 Fastighetskrisen 

Fastighetskrisen var en del i den allomfattande finanskrisen som drabbade Sverige i början på 

1990-talet. Perioden direkt efterföljande bubblans sammanfall under 1989-1990 föll BNP med 

6 procent, vilket var värre än under andra världskriget (Sandberg red. 2005, s. 7). 

Kreditmarknadens avreglering (framförallt lånemarknaden), skatteomläggningen, hög belåning 

via finansbolagen som refinansierat sig i bankerna och sedan den unika realräntechocken är de 

bakomliggande faktorer som brukar användas som en förklaring till kraschen (Lybeck 1992, s. 

57 & s. 216). Sandberg (red. 2005, s. 73ff) gör också gällande att bristen på transparens på den 

finansiella marknaden i samband med den stora kreditexpansionen, vilken även Allen och Gale 

(2000) diskuterar, var orsaken till hela denna finansiella kris. 

Banker och finansinstitut fördubblade utlåningen mellan 1986-1989 (Lybeck 1992, s. 56) och 

samtidigt steg fastighetspriserna avsevärt. Försäljningspriserna baserades på förväntningar om 

ytterliggare prisstegringar och investeringarna gjordes med lånade pengar. Lånen fanns ofta i 

finansbolagen, som finansierade sin utlåning genom lån i bankerna (Lybeck 1992, s. 174). Då 

hyresintäkterna inte längre steg i takt med räntorna fick många högt belånade fastighetsbolag 

problem och gick i konkurs. Detta ledde till att finansbolag i sin tur inte kunde betala 

räntekostnader till bankerna. Till slut blev bankernas kreditförluster totalt 175 miljarder kronor 

(Sandberg red. 2005, s. 12).  

3.2 IT-kraschen 

Hösten 1999 och våren 2000 var haussen kring ”den nya ekonomin” som störst (Sjöberg 2002, s. 

271) men den 7 mars år 2000 var toppen nådd och bara på en månad tappade OMX 

Stockholmsbörsen 480 miljarder kronor i värde (Larsson 2006). 

Under bubblan värderades företagen inte efter vinst eller utdelning, utan efter omsättning. 

Aktörerna på marknaden menade att gamla värderingsmodeller inte kunde appliceras på de nya 

IT-bolagen, vilket medförde att aktiepriser ofta avvek kraftigt från fundamentalvärden. Förluster 
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var inget negativt då det visade att företaget var expansivt och försvarade viktiga framtida 

marknadsandelar. Förluster finansierades inte med lån utan med riskkapital eller egna aktier 

(Sjöberg 2002, s. 271). Utländska företag hade innan 1990-talets början inte fått investera i 

svenska företag, men efter det att finansmarknaden avreglerades började utländskt riskkapital att 

flöda in i Sverige. Bubblans uppkomst har förklarats med avregleringarna av den svenska 

finansmarknaden samt telesektorn, där monopolet avskaffades (Jonung 2000, s. 565). Andra 

faktorer som kan ha pressat upp efterfrågan är statens satsningar på skattesubventionerade 

hemdatorer och det ökade intresset från allmänheten av att investera i aktiefonder (Ericson 

2006). 

3.3  Definition av bubblorna 

Både fastighetskrisen och IT-kraschen visar upp de olika stadier som enligt kapitel 2.1 definierar 

en typisk finansiell bubbla. Den första förändringen av marknadens förväntningar är i båda fallen 

en avreglering av någon del av finansmarknaden (samt under IT-kraschen även telesektorn), men 

vid IT-kraschen var även införandet av en ny teknik helt avgörande för utvecklingen. Vid de 

båda tillfällena ökade även tillgången på kapital markant, även om formerna för det skiljer sig åt. 

Fastighetsbolagen finansierades av banker och finansinstitut medan IT-bolagen finansierades av 

riskkapitalbolag. Handeln med aktier i de två branscherna under respektive period påvisar även 

det en bubbla enligt tidigare definition, där spekulationen i en fortsatt kursuppgång, och inte 

fundamentalvärdet, var prisavgörande. 
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4 Metod 

 I detta kapitel presenteras den metod som använts i det empiriska arbetet. Det redogörs även för 
de val av metodik som gjorts och hur insamlad data analyserats.   

4.1 Litteratursökning 

Vi har börjat med att skaffa oss en överblick över det valda ämnesområdet och genomfört en 

omfattande litteratursökning. Använda databaser är Business Source Elite, Econlit och Science 

Direct. Sökningar efter ämnesaktuella artiklar har även gjorts på Google.com. Använda sökord är 

bland annat kapitalstruktur, capital structure, finansiella kriser, finansiella bubblor, financial 

crisis, financial bubbles, soliditet och leverage. Målet med litteratursökningen har främst varit att 

få en överblick av de teoretiska områden som finns kring bubblors egenskaper och hur 

kapitalstruktur förändras. 

4.2 Urval 

De två branscherna har valts ut då de båda under separata perioder har genomgått 

uppmärksammade kriser, vilka innefattat kraftiga bubbelsituationer. Branscherna skiljer sig dock 

markant från varandra på andra punkter, vilket vi sett som en fördel. Fastighetsbranschen är 

kapitalintensiv medan IT-branschen är kunskapsintensiv.  

Företagen i studien har valts ut genom ett så kallat subjektivt urval; vi har själva valt ut de 

företag som vi ansett kunna bidra med mest information till studien. Vi har dock utgått från en 

större population av företag och utifrån olika kriterier uteslutit vissa företag. Dessa kriterier har 

skilt sig åt mellan fastighets- och IT-bolagen.  

När det gäller fastighetsbolagen bistod Curt Scheutz, vår handledare, oss med en 

sammanställning över alla fastighetsbolag som varit börsnoterade mellan år 1972 – 1994. Utifrån 

de företag som var noterade under studiens undersökningsperiod (1985 – 1994) gjorde vi en 

trestegsgallring. I första omgången uteslöts de företag som enbart handlats publikt under några få 

år, sedan kontrollerades och uteslöts de företag som varit inblandande i uppköp inom 
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studiegruppen, och andra jämförelsestörande aktiviteter. Till sist kontrollerade vi även utifrån 

SNI-koder10 vilka företag som haft just fastighetsförvaltning som kärnverksamhet.  

SNI-kod Definition 
70120 Handel med egna fastigheter 
70201 Uthyrning och förvaltning av egna bostäder 
70202 Uthyrning och förvaltning av egna industrilokaler 
70203 Uthyrning och förvaltning av egna, andra lokaler 
70209 Övrig fastighetsförvaltning 
70329 Övrig fastighetsförvaltning på uppdrag 

Tabell 2 - Använda SNI-koder för fastighetsbolag   

Vid urval av IT-bolag utgick vi ifrån OMX Stockholmsbörsens index Global Industry 

Classification Standard. Företag som ingick i sektorn Informations Teknologi och i 

industrigruppen Software and Services (klassificering 4510). Detta eftersom själva ”IT-

kraschen” just drabbade mjukvaruföretagen. Listan kompletterades även med IT-bolag i denna 

grupp som avnoterats de senaste åren. Utifrån detta underlag kontrollerades vilka företag som 

handlades publikt mellan år 1995 – 2004. Även här kontrollerades företagets kärnverksamhet 

genom SNI-koder. 

SNI-kod Definition 
72210 Utgivning av programvara  

72220 Annan konsultverksamhet avseende system- och 
programvara  

Tabell 3 - Använda SNI-koder för IT-bolag 

4.3 Datainsamling 

Underlaget för studien bestod av årsredovisningar från respektive företag. De variabler som 

samlats in från varje enhet är balansomslutning, eget kapital11, räntebärande skulder, totalt antal 

                                                 

10 SNI står för Svensk Näringsgrensindelning och bygger på EU:s standard NACE. SNI är främst en 
aktivitetsindelning där företag och ”arbetsställen” klassificeras efter den aktivitet som bedrivs. Ett företag kan ha 
flera SNI-koder. (SCB, 2006-04-02, tillgänglig: http://www.foretagsregistret.scb.se/sni/whsnipdf.asp) 
11 Denna variabel kräver också att eventuellt minoritetsintresse samt eventuella obeskattade reserver med 
medföljande latenta skatteskulder också samlas in. Genom detta kan det egna kapitalet justeras med hänsyn till dessa 
variabler för att ge en mer rättvisande bild av företagets kapitalstruktur. För en djupare diskussion kring hur eget 
kapital hanteras med avseende på dessa variabler, se avsnitt 4.3.1 Mätning med nyckeltal. 
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aktier, aktiekurs vid bokslutsdagen samt även två nominella variabler för förekomsten av 

nyemissioner samt konvertibla lån under året. 

Fastighetsbolagens årsredovisningar har vi fått tillgång till genom Kungliga Bibliotekets 

avdelning för okatalogiserat tryck. Orsaken till att vi inte kunnat erhålla årsredovisningar direkt 

från företagen är främst att företag enligt Bokföringslagen (SFS 1999:1078 7 kap. 2 § första 

stycket) endast måste spara räkenskapsinformation12 i tio år. Den andra orsaken är att majoriteten 

av företagen som ingår i studien på något sätt har omstrukturerats sedan slutet av 

undersökningsperioden och därför inte existerar i sin dåvarande form idag. Årsredovisningarna 

för IT-bolagen har vi till största delen fått tillgång till direkt genom respektive företag. De flesta 

har kunnat inhämtas direkt från företagens hemsidor, medan vissa årsredovisningar från 

mellan1995–1998 har fått efterfrågats från företagen direkt, eller erhållits från Kungliga 

Biblioteket.  

Insamlad data har efteråt kontrollerats för att säkerställa att fel i samband med insamlingen av 

data ska minimeras. För en ökad säkerhet i data har vi även kontrollerat insamlade aktiekurser 

och uppgifter om nyemissioner mot databasen SIX Trust. 

Inga justeringar av siffror redovisade i utvalda företags årsredovisningar har gjorts för 

jämförelsestörande poster eller liknande. Jämförelsestörande poster är främst relaterade till 

resultaträkningen i bokslutet och har inte samma påverkan på en balansräkning då eventuella 

poster i denna kategori kvarstår även i framtida balansräkningar. Att justera mot denna typ av 

poster är alltså i praktiken omöjligt då samtliga redovisningar före undersökt år måste 

undersökas för att säkerställa frånvaron av tidigare jämförelsestörande poster. 

4.3.1 Mätning med nyckeltal 

Inom internationell ekonomisk forskning används ofta begreppet ”leverage” som generellt namn 

för den skuldsättning ett visst företag har.13 En hög andel främmande kapital (lån) resulterar i 

högre skuldsättning (hög leverage). Begreppet leverage (skuldsättning) operationaliseras sedan 

vid forskning och mäts vanligtvis genom ett flertal nyckeltal såsom, debt-to-equity ratio eller 

debt-to-asset ratio.  

                                                 

12 Enligt Bokföringslagen (SFS1999:1078 1 kap. 2 §, punkt 9) ingår årsredovisningar i räkenskapsinformation. 
13 Begreppet används även med liknande innebörd inom andra ekonomiskt relaterade områden. Begreppet definierar 
i bred mening då den ökade skuldsättningen, andelen lånade medel, i en viss investering. 
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Orsaken till att nyckeltal användas är bl.a. då jämförelser mellan företag är mycket svåra att göra 

i absoluta tal. Istället används relationsmått, nyckeltal, för analys och jämförelse mellan olika 

företag eftersom dessa är oberoende av företagens relativa storlek. I denna studie analyseras 

kapitalstrukturen främst genom nyckeltalen soliditet samt skuldsättningsgrad. På grund av att 

entydiga definitioner av nyckeltal sällan existerar används Sveriges Finansanalytikers Förenings 

(SFF) definitioner av ovan nämnda nyckeltal, då dessa kan ses som gällande praxis inom 

finansbranschen samt för säkerställande av en god kvalitet i framtagna nyckeltal.  

Undersökta nyckeltal kan mätas på två sätt, antingen med hjälp av utgående värden för att visa 

vilken kapitalstruktur som företaget har inför kommande räkenskapsår, eller med hjälp av 

genomsnittsmått för att visa på vilken kapitalstruktur som företaget arbetat med under den 

gångna perioden (Carlsson 2004, s.244). Denna studie gör beräkningar med utgående värden. 

För justering av eget kapital med hänseende till obeskattade reserver används en skattesats på 28 

procent. Således placeras 72 procent av obeskattade reserver som eget kapital och resterande del 

som latent skatteskuld (ej räntebärande skulder).  

Soliditet 

SFF (2005, s. 39) definierar soliditet som ”eget kapital inklusive minoritet i procent av 

balansomslutningen”. Eget kapital utgörs av justerat eget kapital14 och innefattar även 

minoritetsintresset i företaget, detta för att få hela företagets soliditet. SFF uttrycker dock att viss 

försiktighet bör vidtas eftersom minoritetens andel av eget kapital inte kan användas för att täcka 

förluster i andra koncernbolag än de som minoriteten tillhör (SFF 2005, s. 38).  

En ökad soliditet innebär en minskad skuldsättning. Eftersom förluster avräknas mot det egna 

kapitalet så kan soliditetsmåttet även beskrivas som förmågan att motstå förluster. Företag med 

mycket låga soliditetsnivåer och därmed ett litet eget kapital, kan redan vid mycket små förluster 

tvingas till likvidation. (Carlsson 2004, s.72)  

                                                 

14 Justerat eget kapital innebär att eventuella obeskattade reserver justeras för skatt och inkluderas som eget kapital. 
Resterande del (latent skatt) placeras på skuldsidan. Latent skatt kommer att beräknas schablonmässigt med 
nuvarande skattesats, 28 %, vilket innebär att 72 % av eventuella obeskattade reserver inkluderas som eget kapital i 
beräkningarna. 



Bubblor och kapitalstruktur 

21 (50) 

Skuldsättningsgrad 

Nyckeltalet definieras av SFF (2005, s. 38) som ”räntebärande skulder dividerat med eget 

kapital”15. Det visar med andra ord hur mycket som har lånats per egen krona. Det förekommer 

ofta att räntebärande skulder inte explicit noteras som sådana i företags redovisning. Därför finns 

en viss osäkerhet kopplat till detta mått. Identifiering av räntebärande skulder har i studien gjorts 

genom kontroll mot noter och annan information i undersökta redovisningar, till exempel har 

kontroll gjorts mot uppgivna nyckeltal som innefattar detta belopp. 

Detta nyckeltal exkluderar ej räntebärande skulder ur beräkningen och ger därför en indikation 

på skuldsättningen i det sysselsatta kapitalet. Måttet visar således på samma relation som 

soliditeten mätt med sysselsatt kapital istället för den totala balansomslutningen. 

P/B-tal 

SFF (2005, s. 47) definierar P/B-talet (benämns kurs/eget kapital) som: ”börskurs i procent av 

eget kapital per aktie”. Price-to-book ratio (P/B-talet) kan ses som en indikator på hur stor 

avkastning marknaden förväntar sig på företagets aktier. Värdet beskriver hur många gånger 

större marknadsvärdet av eget kapital är jämfört med bokförda värden. Detta mått kan sägas 

beskriva marknadens förväntan på företaget och dess tillväxt. Ett högt P/B-tal innebär att 

marknaden förväntar sig en hög avkastning 

4.4 Intervju 

I studiens slutskede har en intervju med två finansanalytiker genomförts i syfte att diskutera de 

resultat och slutsatser som studien gett. Genom en studiekamrat fick vi kontakt med två 

analytiker på en större investmentbank. De två analytikerna är specialiserade inom 

fastighetsbolag respektive IT-bolag.16 Respondenterna har före intervjun läst igenom främst 

resultat och analysavsnitten av studien. Intervjun gjordes med båda respondenter samtidigt, syftet 

med detta var att få en större möjlighet till en jämförelse mellan de båda branscherna. Intervjun 

har, utifrån de erfarenheter och kunskaper som respondenterna besitter, sedan genomförts 

halvstrukturerat i syfte att utgöra en diskussion kring de resultat som studien visat samt möjliga 

                                                 

15 Minoritetens andel av eget kapital inkluderas även i detta mått. Vidare är det viktigt att notera att räntebärande 
skulder inte alltid specificeras i företags redovisningar varpå det finns en risk dessa värden kan vara missvisande. 
16 Respondenterna har i enlighet med företagets publicitetspolicy bett om att varken företagets namn eller dess egna 
ska publiceras. 
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förklaringar till dessa. Bilaga 3 innehåller en intervjuguide med frågor som utgör utgångspunkt 

för de frågor som ställts under intervjun. 

4.5 Kvantitativ analys 

Insamlad data analyseras kvantitativt för att utfinna eventuella likheter och skillnader inom och 

mellan de två utvalda grupperna samt andra eventuella förändringar som kan identifieras. 

Statistisk analys och bearbetning av data har genomförts med hjälp av dator och det statistiska 

analysprogrammet SPSS version 12.0. 

4.5.1 Trendanalys 

För respektive tidsserie görs trendbestämning med hjälp av centrerat glidande medelvärde med 

tre års medelvärdesintervall för varje periods medelvärde (M t 
(3)). En relativt kort 

medelvärdesperiod har använts eftersom relativt kortsiktiga trendeffekter undersöks. Glidande 

medelvärde är lämpligt att använda då en ungefärlig uppskattning av trendens förlopp behövs 

men ett antagande om dess matematiska form är för komplicerat (Andersson, Jorner & Ågren 

1994, s. 170). Beräkning av dessa medelvärden består i att ett ovägt genomsnitt av (tre) 

medelvärden kring varje år beräknas. Ett glidande medelvärde för tidpunkten t med ett treårigt 

medelvärdesintervall kan således definieras som: 

1111
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4.5.2 Spridnings- och sambandsanalys 

En spridningsanalys genomförs på insamlad data för att analysera huruvida en likriktning eller 

ökad spridning mellan undersökta företag kan urskiljas. Spridningsanalysen av data görs med 

hjälp av beräkning av variationskoefficienter. Fördelen med användning av detta mått framför 

standardavvikelse är att variationskoefficienten är oberoende av använd måttenhet eftersom den 

relativa spridningen i variabeln undersöks. Variationskoefficienten för en tid en viss tidpunkt 

definieras som: (Eggeby & Söderberg 1999, s. 85ff) 
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En variationskoefficient beräknas således som standardavvikelsen i procent av medelvärdet.  
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Sambandsanalys av variabler mätta på intervallskala genomförs i studien med Pearsons 

produktmomentkorrelationskoefficient (rxy). Denna beskriver styrkan i samvariationen mellan 

två variabler (x, y) och kan variera mellan 1 (perfekt positivt samband) och -1 (perfekt negativt 

samband). Sambandsanalys av variabler på nominal (kvalitativ) skala görs med hjälp av Pearsons 

χ2-test (Chi2). Testet används för att analysera huruvida det föreligger oberoende mellan två 

kvalitativa variabler (Eggeby & Söderberg 1999, s. 102).17  

En signifikansnivå på 95 procent (p-värde på högst 0,05) används för signifikanstester. Denna 

nivå innebär att chansen för att felaktigt förkasta en, i studien implicit uttryckt, nollhypotes är 

fem procent. Denna gräns är vanlig inom samhällsvetenskapen (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen 2003, s. 195f). Samtliga p-värden är framtagna med 2-sidigt signifikanstest. 

Skillnader mellan grupper 

Statistiska tester med hjälp av dummy-variabler har genomförts för att analysera eventuella 

skillnader under olika perioder eller grupperingar. Vid analysen delas olika tidsperioder in med 

hjälp av dummy-variabler för analys av om specifika tider har särskiljda egenskaper. 

Signifikanstester av skillnader mellan medelvärden har gjorts med t-test av oberoende mätningar 

med 95 procents signifikansnivå, lika varians har inte antagits. T-test visar om medelvärden i två 

populationer skiljer sig år väsentligt. (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2003, s. 260ff) 

 

 

 

                                                 

17 För en längre diskussion kring dessa sambandsmått och vilka uppgifter som kan utläsas ur dessa se t.ex. Landau 
och Everitt (2003) eller Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2003). 
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5 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av den empiriska studie av förändringar i de utvalda 
företagens kapitalstruktur som genomförts. Eventuella likheter och skillnader mellan respektive 

studieperiod identifieras också. 

Den empiriska studien omfattar totalt 23 bolag, 11 fastighetsbolag samt 12 IT-bolag. I tabell 5 

och 6 nedan redogörs för de företag som innefattats i studien samt under vilka år data från dessa 

företag har inhämtats.  

Företag Tidsperiod 
Förvaltnings AB Aranäs 1984 – 1992 
BGB i Stockholm AB 1985 – 1991 
Byggnads AB Constructa 1984 – 1989 
Fabege AB 1984 – 1994 
Fastighetsaktiebolaget Hufvudstaden 1984 – 1994 
JM Byggnads och Fastiget AB 1984 – 1994 
Lodet Fastighets AB 1984 – 1993 
Anders Nisses AB 1984 – 1989 
Platzer Bygg AB 1984 – 1994 
Fastighetsaktiebolaget Regnbågen  1984 – 1991 
Lennart Wallenstam Byggnads AB 1984 – 1994 

Tabell 4 - Inkluderade fastighetsbolag samt tidsperiod för inhämtad data 

Företag Tidsperiod 
AcandoFrontec AB 1994 – 2004 
Enea AB 1995 – 2004 
IBS AB 1994 – 2004 
Intentia International AB 1994 – 2004 
Mandator AB (Cell network) 1996 – 2004 
Modul 1 Data AB 1994 – 2004 
Technology Nexus AB 1994 – 2004 
Resco AB 1994 – 2004 
Teleca AB 1996 – 2004 
Trio AB 1994 – 2004 
TurnIT AB 1995 – 2004 
WM-data AB 1994 – 2004 

Tabell 5 - Inkluderade IT-bolag samt tidsperiod för inhämtad data 

På grund av att företag i vissa fall ombildats, noterats, avnoterats eller likviderats under 

respektive tidsperiod har detta lett till att vissa företag inte förekommer under hela perioderna. 

Samtliga bolag har haft redovisningsår från januari till december, således är samtliga data 

inhämtade per den 31 december respektive år. Studien omfattar totalt 2001 observationer av 
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sammanlagt nio variabler och 23 enheter. Studerade variabler är balansomslutning, totalt eget 

kapital, minoritetens andel av eget kapital, obeskattade reserver, räntebärande skulder, totalt 

antal emitterade aktier, börskurs vid bokslutet, förekomsten av konvertibla lån samt förekomsten 

av nyemissioner.  

Totalt bortfall utgörs av 276 observationer vilket innebär ett bortfall på 13,8 % (maximalt antal 

observationer 2277). Bortfallet finns i två kategorier, dels de företag som inte förekommit under 

hela delen av respektive elvaårsperiod, dels har det inte varit möjligt att återfinna alla aktiekurser 

för alla företag. För resultatet av genomförda signifikanstester som refereras nedan, se bilaga 1. 

Soliditet och skuldsättningsgrad för enskilda företag i studien finns grafiskt representerat i 

bilaga 2. 

5.1 Soliditet 

Trendmässiga förändringar i soliditet går att urskilja för båda undersökta tidsperioder. Variansen 

mellan IT-bolag är dock något större än den för fastighetsbolag.  

5.1.1 Fastighetskrisen 

Undersökta fastighetsbolag visar en sjunkande trend i soliditeten mellan 1987-1991. Den 

bokföringsmässiga soliditeten sjunker från att i (glidande) medelvärde varit 21 procent 1987 till 

att 1992 vara 14 procent i medeltal, vilket innebär en minskning på en dryg procentenhet per år. 

Skillnaden i soliditet för fastighetsbolag har signifikanstestats med hjälp av ett t-test (T-test 1). 

Gruppering har i testet gjorts med hjälp av dummy-variabel där mätningar grupperats i två 

grupper som överensstämmer med perioden före respektive efter att bubblan sprack (1984-1989 

respektive 1990-1994). Testet visar en att företagens soliditet var mellan 2–9 procent högre i 

perioden före bubblan sprack jämför med perioden efter det att bubblan sprack. 
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Figur 1 - Soliditet, glidande medel- samt medianvärde, fastighetsbolag 

5.1.2 IT-kraschen 

Den trend som kan skönjas under perioden kring IT-kraschen överensstämmer inte i sin helhet 

med det som kunnat uttydas under fastighetskrisen. Studerade företag visar under denna periods 

inledningsskede (1995-1999) en något stigande soliditet från i (glidande) medelvärde cirka 44 till 

53 procent. Efter bubblans sammanfall årsskiftet 1999-2000 visar undersökta företag en 

sjunkande trend vilket resulterar i en soliditet år 2003 på i medelvärde 43 procent. 

Signifikanstest (T-test 2), med hjälp av t-test och dummy-variabel, visar att förändringen är 

signifikant. Även här har mätningarna delats in i två grupper: den första gruppen utgörs av 

mätningar åren innan bubblan sprack, 1997-2001, och i den andra gruppen finns övriga 

mätningar (1994-1996 & 2002-2003). Testet resulterar i en signifikant skillnad i soliditeten 

mellan de två grupperna, där företagen under perioden närmast bubblans sammanfall (1997-

2001) har en soliditet som är mellan 2–13 procent högre än de övriga åren. 
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Figur 2 - Soliditet, glidande medel- samt medianvärde, IT-bolag 

5.1.3 Skillnader mellan grupperna 

Ovanstående uppgifter om soliditeten i respektive bransch visar på en tydlig skillnad mellan 

dem. Som kan utläsas i tabell 6 nedan har IT-bolag i medelvärde under hela perioden en soliditet 

på cirka 48 procent medan fastighetsbolag har en soliditet på i medeltal cirka 18 procent. Dessa 

siffror tyder på att det finns en tydlig skillnad i valet av finansiering mellan undersökta företag 

inom respektive bransch.  

Branschindelning Medelvärde Undre kvartil Median Övre kvartil 
Fastighetsbolag 0,1840 0,1262 0,1752 0,2198
IT-bolag 0,4755 0,3794 0,4842 0,5883

Tabell 6 - Medelvärden och kvartiler, soliditet under respektive elvaårsperiod. 

Ett t-test (T-test 3) av dessa data visar att skillnaden i medelvärde grupperna emellan är 

signifikant. Av testet går att utläsa att medelvärdet skiljer sig mellan 26–32 procent mellan de två 

grupperna.  

5.1.4 Variationsförändringar 

Vid jämförelse mellan de två undersökta perioderna kan ett samband ses i variationen i 

företagens soliditet mellan de två perioderna. I figur 3 nedan kan variationskoefficienten i 

soliditet ses för de båda tidsperioderna. En tydlig minskning i variationen kan urskiljas i tiden 
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närmast respektive kris (år 6 motsvarar respektive topp av bubblan, det vill säga 1989 respektive 

1999).  
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Figur 3 - Variationskoefficient, soliditet, justerat för extremvärden 18 

Variationen för fastighetsbolagen är något högre än IT-bolagen. Detta beror dock på att 

variationskoefficienten visar procentuella avvikelser från medelvärdet (Eggeby & Söderberg 

1999, s. 87). Då fastighetsbolagens soliditet är väsentligt lägre i absoluta siffror uppvisar dessa 

också en högre procentuell variation. Variationen mätt med standardavvikelse skulle istället visa 

på en väsentligt lägre variation i jämförelse med IT-bolagen.  

Tabell 7 nedan visar att en korrelation mellan värden för år fyra och framåt visar på ett starkt 

positivt samband. År ett till tre visar liknande förändring, fast under olika perioder. Där det sker 

kraftig minskning i variationen inom IT-bolagen mellan år tre och fyra, medan denna minskning, 

under fastighetskrisen, sker mellan år två och tre. 

  Pearson Correlation Sig. (2-tailed) 
Medelvärden 0,752* 0,031 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Tabell 7 - Korrelation mellan variationskoefficient år 4-11 

                                                 

18 Intentia International AB har uteslutits i denna analys då detta företags värden kraftigt avviker från övriga företag 
under fastighetskrisen. Motsvarande exkludering har inte gjorts vid övriga analyser då avvikelsen specifikt påverkar 
just spridningen och inte i stor utsträckning kan antas påverka övriga analyser. 
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5.2 Skuldsättningsgrad 

Företagens skuldsättningsgrad visar också en viss förändring kring respektive bubbelsituation. 

Variationen för denna variabel ter sig dock vara betydligt större än för soliditeten, främst 

beroende på ett antal extremvärden. Skuldsättningsgraden hos fastighetsbolag är betydligt större 

än i IT-bolagen vilket också presenterade soliditetsdata antytt. 

5.2.1 Fastighetsbolag 

Som kan ses i figur 4 nedan visar undersökta fastighetsbolag en viss ökad skuldsättningsgrad i 

samband med den inledande fasen av fastighetskrisen. Det bör noteras att dessa siffror dock 

innehåller extremvärden med en skuldsättningsgrad på upp till 32,7 gånger (BGB 

redovisningsåret 1991). Medianvärden visar dock på en tydlig ökning i skuldsättningsgrad. 
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Figur 4 - Skuldsättningsgrad, glidande medel- samt medianvärde, fastighetsbolag 

Skillnaden i skuldsättningsgrad uppvisar en signifikant skillnad mellan perioden före och efter 

krisen (T-test 4). Indelning med dummy-variabel har genomförts på samma sätt som vid 

analysen av förändringen i soliditet. Skuldsättningsgraden ökar med 0,6-2,3 gånger eget kapital i 

perioden efter krisen i jämförelse med perioden före. Notera att signifikanstestet är beräknat på 

medianvärden. 
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5.2.2 IT-bolag 

Skuldsättningen för IT-bolag generellt sett är väsentligt lägre än för fastighetsbolagen. I figur 5 

nedan kan också uttydas en tydlig störning på grund av extremvärden vilket utgörs av Intentia 

som år 2000 hade en skuldsättingsgrad på över 4 gånger, vilket är cirka 40 gånger större än 

medianvärdet för övriga företag. I medianvärden kan ingen tydlig förändring under krisen ses, 

inga statistiska tester har därför gett positivt resultat. 
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Figur 5 - Skuldsättningsgrad, glidande medel- samt medianvärde, IT-bolag 

5.2.3 Variationsförändringar 

I figur 6 nedan visas variationskoefficienten i skuldsättning i de båda grupperna, år 6 utgör 

toppen av respektive bubbla (1989 respektive 1999). Data är justerad för extremvärden och 

exkluderar fastighetsbolagen BGB i Stockholm AB och Lennart Wallenstam Byggnads AB samt 

IT-bolaget Intentia International AB. Som kan ses uppvisar IT-bolag generellt sett en betydligt 

större variation mellan sig än den som återfinns hos undersökta fastighetsbolag. Det finns inget 

liknande samband i skuldsättningsgraden, såsom det fanns i den minskade variationen i 

soliditeten. 
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Figur 6 - Variationskoefficient, skuldsättningsgrad, justerat för extremvärden 

5.3 P/B-tal 

Nedan kan utvecklingen av P/B-talet ses för undersökta fastighets- respektive IT-bolag. Båda 

grupper visar en väsentlig ökning i relationen mellan bokfört och marknadsmässigt värde av eget 

kapital under perioden närmast respektive bubblas sammanfall. Därefter inträffar en kraftig 

minskning i denna relation efter respektive bubblas sammanfall. Det kan även tydligt utläsas att 

bubblorna sprack i perioden 1989-1990 respektive 1999-2000. 
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Figur 7 - Price-to-book ratio (vid bokslutsdatum) fastighetsbolag 1984-1994 
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Figur 8 - Price-to-book ratio (vid bokslutsdatum) IT-bolag 1994-2004 

Utvecklingen av P/B-talet visar mycket stora likheter mellan de två undersökta 

bubbelsituationerna. En korrelationsanalys mellan periodernas värden visar på en mycket hög 

korrelation vilket kan ses i tabell 8 nedan.  

  Pearson Correlation Sig. (2-tailed) 
Medelvärden 0,975** 0,000 
Medianvärden 0,926** 0,000 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Tabell 8 - Korrelation mellan P/B-tal under respektive elvaårsperiod. 

5.4 Val av finansiering 

Data gällande om en eller flera nyemissioner har hämtats för respektive företag under varje år. 

På samma sätt har uppgift om eventuella konvertibla skuldebrev hämtats. Ingen hänsyn till 

antalet eller storleken på dessa har tagits, ej heller huruvida emissionerna varit riktade eller 

allmänna.  

I figur 9 nedan kan fördelningen procentuellt sett mellan fastighetsbolag och IT-bolag ses 

gällande dessa två finansieringsalternativ. Figuren beskriver procentuella antalet räkenskapsår 

där nyemission respektive konvertibelt lån förekommer19.  

                                                 

19 Notera att varje räkenskapsår innebär ett år för ett företag, antalet nyemissioner eller lån noteras inte varpå dessa 
variabler är binära.  
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Figur 9 - Procentuell andel år med konvertibelt lån respektive nyemission 

Som kan ses råder ett närmast omvänt förhållande mellan de två branscherna. Under 

fastighetskrisen var förekomsten av konvertibla lån cirka 40 procent vanligare än nyemissioner. 

En nästan lika stor omvänd skillnad kan ses under IT-kraschen där företag var betydligt mer 

villiga till nyemissioner än finansiering med konvertibla lån. 

I figur 10 och 11 nedan ses den procentuella andelen företag som utfört nyemission under året 

eller haft ett konvertibelt lån vid bokslutsdagen. Som kan utläsas av figurerna så visar IT-bolag 

en betydligt högre andel nyemissioner år innehållande nyemissioner.  

För undersökta fastighetsbolag sker ökningen i dessa två typer av finansiering först i slutet av 

bubbelsituationen och de största förändringarna sker efter bubblans sammanfall. En kraftig 

ökning av förekomsten av konvertibla lån ihop med en kraftig minskning av antalet nyemissioner 

sker efter att krisen är ett faktum. Under 1991 och 1992 gjordes inga nyemissioner bland 

undersökta fastighetsbolag.  
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Figur 10 - Fastighetsbolag med nyemission eller konvertibelt lån 1984-1994  

Värt att notera är också att samtliga IT-bolag utförde nyemissioner under 2000. En liknande 

notering kan göras för fastighetsbolagen då samtliga dessa hade konvertibla lån under samma år. 
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Figur 11 - IT-bolag med nyemission eller konvertibelt lån 1994-2004 

En tydlig skillnad i antalet år där företaget nyemitterar aktier förekommer mellan de två 

branscherna, där IT-bolag är betydligt mer benägna till att emittera aktier under respektive 

undersökningsperiod. Ett Chi2-test (Chi2-test 1) visar att skillnaden mellan dessa är signifikant, 
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det kan alltså fastslås att valet att göra nyemissioner inte är oberoende av gruppindelningen. IT-

bolag kan sägas ha varit mer villiga att emittera aktier under IT-kraschen än vad fastighetsbolag 

var under fastighetskrisen.  

Resultatet visar även på en signifikant skillnad (Chi2-test 2) i förekomsten av konvertibla lån där 

fastighetsbolag är betydligt mer villiga att emittera konvertibla lån. Skillnaden mellan grupperna 

är dock inte lika stark som den som kunde ses för nyemissioner. 
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6 Analys 

I detta kapitel redovisas den analys av resultatet som gjorts. Här diskuteras också hur beskrivna 
teorier kan kopplas till de resultat som studien resulterat i. 

Studiens resultat visar att företagens kapitalstruktur förändras innan, under och efter en 

bubbelsituation. Signifikanta förändringar inom de två undersökta branscherna i både 

skuldsättning och val av finansiering har kunnat identifieras. Detta resultat styrker på så sätt 

antagandet om att kapitalstrukturen i företag förändras av bubbelsituationer vilken utgjort det 

huvudsakliga motivet till denna studie. 

6.1 Fastighetskrisen 

POH, enligt Myers (1984), har enligt vår mening störst förklaringsvärde, av diskuterade teorier, 

under fastighetskrisen. Baker och Wurgler (2002) studie kan också enligt vår mening styrkas av 

detta studieresultat. Dock kan ingen av dessa teorier helt beskriva de förändringar som 

identifierats. 

6.1.1 Skuldsättning 

Resultaten visar på att soliditeten sjunker under undersökningsperioden tillsammans med att 

skuldsättningsgraden ökar vilket tyder på att dessa företag väljer finansiering med främmande 

kapital före eget kapital då extern finansiering krävs vilket är helt i linje med POH. 

Skuldsättningsgraden ökar dock starkast först efter krisen varpå POH inte säkert kan styrkas 

eftersom finansiering med eget kapital gjorts till viss del under den mest investeringsintensiva 

perioden (före bubblans sammanfall). 

Variationen i soliditet mellan företagen uppvisar också en väsentlig minskning under perioden 

närmast bubblans sammanfall. Detta kan anses tala för att trade-off teorin har ett visst 

förklaringsvärde, dock kan inte själva förändringen i skuldsättning förklaras av denna teori. 

Tillsammans med att investeringarna ökar minskar variationen vilket tyder på att undersökta 

fastighetsbolag strävar mot en alltmer liknande kapitalstruktur. Detta är i linje med Hovakimian, 

Opler och Titmans (2001) studie om att kapitalstrukturella frågor är viktigare under perioder av 

stora investeringar. Den minskade variationen kan alltså bero på en ökad likriktning i valet av 

finansiering oberoende av vad som anses vara en optimal kapitalstruktur varpå trade-off teorin 

inte kan anses vara säkert styrkt som resultat av detta. 
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6.1.2 Val av finansiering 

Studien visar att konvertibla lån användes i väsentligt större utsträckning framför nyemissioner 

för finansiering under fastighetskrisen. Detta är i linje med POH då företag enligt denna teori 

föredrar konvertibla lån före nyemissioner på grund av att detta utgör ett säkrare värdepapper. 

Efter bubblans sammanfall ses också en väsentlig minskning i förekomsten av nyemissioner 

samtidigt som andelen konvertibla lån ökar kraftigt. Under samma period är företagens P/B-tal 

som lägst. Detta är också helt i linje Hovakimian, Opler och Titman (2001) och Baker och 

Wurgler (2002) som menar att aktiekursen påverkar viljan att emittera aktier. Däremot kan inte 

en väsentlig ökning i andelen emissioner ses före bubblan så aktierna steg kraftigt varpå dessa 

teorier inte helt kan sägas hålla baserat på denna studie. POH anses därför den teori som främst 

kan anses förklara förändringen under fastighetskrisen. 

6.2 IT-kraschen 

Ingen av de diskuterade teorierna kan anses ha ett starkt förklaringsvärde under IT-kraschen. 

POH kan dock med ett mer teoretiskt resonemang sägas ha ett visst förklaringsvärde. 

6.2.1 Skuldsättning 

Soliditeten visar en signifikant förändring och ökar i samband med uppbyggnaden av bubblan 

vilket talar emot gällande teorier kring kapitalstruktur eftersom båda huvudteorier, enligt vår 

mening, talar för en ökad skuldsättning under uppbyggnaden av en bubbla. Intressant är dock att 

skuldsättningsgraden i dessa företag inte har motsvarande minskning, vilket tyder på att IT-bolag 

inte väljer att minska andelen lån under perioden i relativ mening. Resultatet tyder istället på att 

ökningen i soliditet kan sammankopplas med en minskad relativ mängd icke räntebärande 

skulder. Orsaken till detta har dock inte kunnat identifieras, dock är vår mening att detta kan bero 

på den mycket stora mängden investeringar som gjordes. 

POH kan anses ha ett förklaringsvärde utifrån ett antagande om att möjligheten till finansiering 

med främmande kapital var väsentligt begränsad under IT-kraschen. I linje med Hogan och 

Hutson (2005) kan det antas att IT-bolag har en mindre möjlighet till lånefinansiering. Detta 

leder till att finansiering med främmande kapital inte kan täcka de investeringar som behövdes 

under IT-kraschen och finansiering genom nyemissioner behövdes. Detta resonemang förstärks 

också genom att andelen företag med konvertibla lån under perioden förändras på ett sätt 

liknande de för andelen företag med nyemissioner vilket tyder på att lånefinansiering inte 
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undviks. Genom detta resonemang kan POH anses ha ett visst förklaringsvärde under IT-

kraschen.  

6.2.2 Val av finansiering 

Studien visar att IT-bolagen generellt sett var väsentligt mer benägna att emittera aktier framför 

konvertibla lån. Baker och Wurglers (2002) teori kring aktiekursens påverkan kan vid en första 

analys antas finna belägg eftersom emissionerna ökar starkt samtidigt som P/B-talen ökar. 

Resultatet i denna studie pekar dock på att så inte är fallet eftersom nyemissioner inom 

undersökta företag endast minskar svagt under perioden efter bubblans sammanfall. I detta läge 

är P/B-talet för undersökta bolag mycket lågt vilket enligt Baker och Wurgler skulle innebära att 

emissioner undviks, så är som sagt inte fallet, vilket alltså försvagar denna teoris 

förklaringsvärde. 

6.3 Likheter och skillnader 

Generellt sett visar studiens resultat att mer vedertagna teorier om branschpåverkan har ett 

tydligt förklaringsvärde i dessa situationer, däremot kan inte några generella likheter i själva 

förändringen i skuldsättning ses mellan kriserna, vilket gör att vi ifrågasätter om de övriga 

diskuterade teoriernas förklaringsvärde kan stämma.  

Ett oväntat resultat är den höga korrelation (rxy = 0,975) som identifierades mellan P/B-talen 

under respektive period. En viss korrelation av detta nyckeltal förväntades eftersom 

bubbelsituationer normalt förknippas med en kraftig ökning (och senare minskning) i aktiepriser. 

Däremot förväntades inte det höga likheterna i de små variationer som inträffade något år före 

respektive efter att respektive bubbla sammanfallit. Någon uttömmande förklaring till detta 

starka samband har inte kunnat identifieras i studien. 

6.3.1 Skuldsättning 

Tydliga skillnader i soliditet har identifierats mellan de två grupperna. IT-bolag har visat en 

betydligt högre soliditet och lägre skuldsättningsgrad än fastighetsbolag. Detta är i linje med 

tidigare forskning om branschpåverkan och trade-off teori som förespråkar en lägre skuldsättning 

för kunskapsintensiva företag. Detta resultat talar också direkt emot Harris (1994) som menar att 

en stor (negativ) skillnad mellan bokfört och marknadsmässigt värde på tillgångar leder till en 

högre skuldsättning. Tidigare teorier kring branschpåverkan kan alltså styrkas av denna studie.  
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Förändringar i soliditet 

Studien har inte kunnat påvisa någon generell förändring av kapitalstrukturen under de två 

studerade bubbelsituationerna. Studien tyder alltså på att ingen generell förklaring av 

förändringen i soliditet i tiden kring en bubbelsituation kan ges. Däremot har som tidigare 

nämnts signifikanta förändringar i soliditet inom respektive bransch kunnat identifieras. 

Möjliga felkällor, spekulationen 

En orsak till att fastighetsbolag uppvisar en sjunkande soliditet under den undersökta perioden 

kan bero på att mätningar gjorts med hjälp av bokföringsmässig soliditet. Fastighetsbolag har 

generellt sett stora dolda reserver eftersom dessa företags huvudsakliga tillgångar består av 

fastigheter vilkas bokförda värde kan vara betydligt lägre än substansvärde20. Vi har dock valt att 

inte använda soliditet baserat på substansvärden av den anledningen att fastigheter utgjorde den 

tillgång som var kraftigast utsatt för spekulation under fastighetskrisen och substansvärden för 

dessa tillgångar varit missvisande.  

Det kan dock diskuteras huruvida substansvärden användes för den eventuella interna analysen 

av soliditeten under perioden. Detta eftersom företagsledare enligt Abreu och Brunnermeier 

(2003) kan ha känt till övervärderingen av tillgången, men trott sig kunna göra en snabb 

avkastning genom att själva spekulera i priset på tillgången. Om så inte är fallet kan 

företagsledare mycket väl ha agerat på basis av soliditetssiffror baserade på substansvärden. 

Detta är dock omöjligt att veta utan en djup kvalitativ undersökning av företagsledares agerande 

under fastighetskrisen. På grund av dessa stora risker för systematiska fel har därför soliditet med 

substansvärden undvikits. 

Soliditeten mätt med marknadsvärde av eget kapital, dvs. börsvärdet, har också undvikits i 

studien. Aktier utsattes under respektive perioder också för en väsentlig spekulation, vilket också 

kan uttydas ur de stora förändringarna av P/B-tal som identifierats. Soliditet med marknadsvärde 

av eget kapital skulle alltså, enligt vår mening, också vara alltför missvisande eftersom detta 

skulle påverkas i för stor grad av den spekulation som per definition förekommer på marknaden i 

samband med en bubbelsituation.  

                                                 

20 Substansvärde eller verkligt värde kan beskrivas som ett ”objektivt marknadsvärde” och är således i detta fall 
försäljningsvärdet av de fastigheter som företaget äger till skillnad från bokförda värden. För en djupare definition 
av substansvärde se SFF (2005). 
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6.3.2 Minskad variation 

Något som kan avläsas i resultatet är en minskad relativ variation i soliditeten i perioden närmast 

respektive bubblas sammanfall. En minskning i variation kan visa på att en liknande 

kapitalstruktur eftersträvas av företagen inom respektive bransch, vilket kan anses tyda på ett 

trade-off tänkande hos de undersökta företagen. Detta bekräftas även av Myers (1984) som 

menar att en låg variation styrker trade-off teorin. Variationen är dock fortfarande betydande, 

särskilt under IT-kraschen varpå vi inte anser att trade-off teorin säkert kan anses vara styrkt. 

Hovakimian, Opler och Titmans (2001) hypotes om att företag främst tar hänsyn till 

kapitalstrukturen under perioder av större investeringar, stöds av detta resultat eftersom 

bubbelsituationer kan anses leda till just stora investeringar. Den högre variationen längre från 

respektive bubbelsituation tyder också, i linje med Hovakimian, Opler och Titman, att dessa 

resonemang kring kapitalstrukturen är tydligast under dessa investeringsintensiva perioder. 

Däremot kan inte denna teori förklara de förändringar i skuldsättning som inträffar under de båda 

kriserna. 

Den större variationen längre bort i tid kan även sägas tyda på att väsentliga justeringskostnader 

existerar vilket gör att en optimal kapitalstruktur endast eftersträvas under vissa perioder då 

dessa kostnaders effekt minskar. Vår mening är dock främst att den ökade variationen efter 

respektive bubblas sammanfall kan förklaras i att företag under denna period tvingas bära stora 

förluster och är i mycket stort behov av återfinansiering vilket gör att dessa närmast i panik tar de 

finansieringsmöjligheter som ges. Det betyder också att vi menar att teorier kring val av 

finansiering inte kan antas gälla under perioden efter en kris. 
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7 Slutsatser 

I detta kapitel presenteras de slutsatser av studien som kunnat göras utifrån den analys av 
resultatet som genomförts och ämnar besvara de frågeställningar som återfinns i studiens syfte. 

• Studiens resultat har tydligt visat att företags kapitalstruktur förändras i samband med 

bubbelsituationer. Signifikanta förändringar i soliditet har identifierats under båda 

undersökta bubbelsituationer, vilket visar att kapitalstrukturen i företag inte är oberoende 

av denna typ av situationer. 

• I linje med tidigare forskning21 kan det också tydligt identifieras skillnader mellan de två 

undersökta branscherna vad gäller skuldsättning. Att kapitalintensitet och 

branschspecifika faktorer påverkar valet av kapitalstruktur kan alltså utifrån denna studie 

också styrkas. 

• Ingen generell förändring i skuldsättning mellan de två undersökta bubbelsituationerna 

har dock kunnat identifieras varpå diskussionen kring om det uppstår direkt 

generaliserbara förändringar i kapitalstrukturen samband med bubbelsituationer kan 

ifrågasättas. Resultatet tyder istället på att situationsspecifika faktorer inom varje 

bubbelsituation ligger bakom dessa förändringar. Studiens resultat har däremot visat på 

likheter i variationen i soliditet. Den minskade variationen kring respektive bubbla anser 

vi visa på att företag under en bubbelsituation väljer en viss typ av kapital för finansiering 

av verksamheten.  

• Vi anser inte att identifierade förändringar kan förklaras helt utifrån diskuterade teorier, 

dock kan POH anses ge starkast förklaringsvärde av dessa, främst under fastighetskrisen. 

Vår mening är dock att orsaken till att dessa teorier överensstämmer under vissa delar till 

stor del kan förklaras genom andra faktorer på marknaden snarare än att undersökta 

företag aktivt arbetat utifrån respektive teoris antaganden. Studien ifrågasätter därför 

dessa teoriers förklaringsvärde i samband med bubbelsituationer. 

                                                 

21 Se exempelvis Myers (2001 s. 82ff), Koller, Goedhart och Wessels (2005, s. 490ff) eller Harris (1994, s. 563ff) 
för diskussioner kring hur branschtillhörighet och typ av verksamhet påverkar företagets kapitalstruktur. 
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8 Diskussion 

I detta kapitel förs en diskussion kring hur studiens resultat kan förklaras samt vad detta resultat 
betyder för området. En kritisk analys av den valda metoden görs och förslag på vidare 

forskning inom ämnet presenteras. 

De slutsatser som studien gett samt de nedan presenterade möjliga orsakerna till varför 

förändringen i skuldsättning skiljer sig åt mellan kriserna har även i intervjuform diskuterats med 

två finansanalytiker på en större investmentbank.22 Syftet med denna intervju har varit att få en 

öppen diskussion med expertis inom området kring dessa resultat och förslag. 

8.1 Möjliga orsaker  

Vi anser inte att det, utifrån denna studies resultat, går att fastslå om någon av de teorier som 

behandlats i denna studie har ett säkert förklaringsvärde i perioden kring en bubbla. Detta då 

soliditeten pekar åt direkt motsatta håll, samt att förekomsten av emitteringar och konvertibla lån 

är mycket olika för de två bubblorna. Teoriernas förklaringsvärde i samband med 

bubbelsituationer kan ses som väldigt varierande och många av de samband som identifierats i 

den ovanstående analysen menar vi lättare kan förklaras i termer av sammanträffanden än att 

dessa teorier har ett reellt förklaringsvärde. Vi menar att det finns två, till viss del 

kompletterande, förklaringar till varför resultatet under dessa perioder skiljt sig åt.  

8.1.1 Möjligheten till val av finansiering är begränsad 

Den första möjliga förklaringen till hur kapitalstrukturen förändrats bygger på ett antagande om 

en väsentlig skillnad i möjligheter vid val av finansieringsalternativ inom de två undersökta 

branscherna. Denna förklaring står på så vis inte i direkt motsättning till gällande teorier, men 

påvisar tydliga brister i hur dessa är uppbyggda. En koppling till de slutsatser som Hogan och 

Hutson (2005) kommer fram till i sin studie ligger i denna förklaring. 

IT-bolagens kapitalstruktur består till mycket stor del av eget kapital, som genererats genom 

nyemissioner av aktier. Vi tror att resultatet i studien kan förklaras med att IT-bolag inte hade en 

faktisk möjlighet att välja finansieringsalternativ helt fritt och då tvingades basera finansieringen 

                                                 

22 Intervjun genomfördes den 5 juni, 2006 kl. 10:00-11:30 i Stockholm. Notera att båda respondenterna intervjuats 
samtidigt. 
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på nyemissioner av aktier. Anledningen till den beskurna valfriheten är den stora 

informationsasymmetrier som finns mellan banker och nystartade IT-bolag och som leder till att 

kreditgivare inte ger lån till denna typ av företag. Vårt antagande får stöd av Hogan och Hutsons 

(2005) studie som visar att nystartade IT-bolag har väldigt små praktiska möjligheter till 

finansiering med främmande kapital. Den informationsasymmetri som Hogan och Hutson talar 

om menade även IT-analytikern förmodligen är en av orsakerna till att IT-bolag inte väljer 

lånefinansiering; ”Bankerna har inte denna kunskap, de är inte IT-specialister och kan inte se in 

i framtiden, hur det ska gå för det bolaget. Då blir det så extremt svårt att bedöma hur mycket 

pengar de kan låna ut till bolaget och vilken ränta de ska ha. […] en bank måste alltid göra en 

rad olika bedömningar innan de lånar ut till någon […] När det finns väldigt få, tangible assets, 

som kan redovisas som säkerhet, så är det svårt. Nästa del blir ju då att du kan belåna dina 

kassaflöden, men om de fluktuerar mycket så blir det svårt att belåna i och med att de är så 

osäkra”.  

Fastighetsbolag kan alltså istället anses ha större frihet till val av finansieringskälla då dess 

typiska tillgångstyp (fastigheter) är mer lämpade som säkerhet vid lånefinansiering. Denna typ 

av bolag kan alltså enligt oss sägas ha en större frihet i valen av finansiering och på så sätt 

använda de överväganden som teorier kring kapitalstruktur förespråkar. 

Även om den största delen av finansieringen för undersökta IT-bolag skedde genom 

nyemissioner, så var en liten del av främmande kapital. Lån och emissioner av konvertibla lån 

ökar i samband med den ökade mängden investeringar som gjordes under denna period. Detta 

anser vi tyder på att undersökta bolag inte är helt ovilliga till denna typ av finansiering, men att 

möjligheten till detta är ytterst begränsad. Dock kan detta även bero på att IT-bolag inte vill 

finansiera verksamheten med lån, vilket IT-analytikern också diskuterar; ”Nästa del är också att 

IT-bolagen vet att om du har massor med räntebärande skulder så kan du de facto gå i konkurs, 

har du inga lån alls så finns det i stort sätt ingen anledning alls till att du kan gå i konkurs”. 

Orsaken till de tydliga skillnaderna i mellan de två undersökta perioderna anser vi således kan 

ligga i att möjligheten till val av finansiering är beroende av företagstyp och bransch. Teorier 

kring kapitalstruktur som inte tar hänsyn till denna faktor, såsom POH, kan därför inte sägas ha 

ett oberoende förklaringsvärde.  
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8.1.2 Obalans i priset på kapital 

En kompletterande förklaring är, enligt vår mening, att en bubbelsituation kan anses ge upphov 

till en obalans i pris mellan olika typer av kapital på marknaden. Den stora kapitalexpansion som 

inträffar i samband med en bubbelsituation kan leda till att möjligheten till, och kostnaden för, en 

viss typ av kapital blir väsentligt mycket lönsammare att finansiera verksamheten med. Detta 

stöds också av Kindleberger och Aliber (2005) samt Allen och Gale (2000) som slår fast att det 

är den ökade kreditexpansionen som sammankopplas med en bubbelsituation som också står för 

finansieringen av den samma. Orsaken kan enligt vår mening bero på att en överkapacitet på 

kapitalmarknaden inträffar vilket leder till en omvänd efterfrågan där investerare tvingas 

konkurrera mot varandra för att hitta företag att investera i. Fastighetsanalytikern exemplifierade 

detta förhållande: ”Du hade ju fokuserade specialistfonder på IT till exempel som bara hade 

mandat att investera i IT […] Då måste man hitta företag att investera i, det var ju kris, det 

fanns för få företag att investera i, så om du grävde fram ett bolag med två anställda, då var ju 

pengarna på väg dit.”  

Vår mening är således att de förändringar i skuldsättning och den minskade variationen i soliditet 

som identifierats under de båda kriserna kan förklaras med hjälp av de specifika förändringar 

som inträffade på den finansiella marknaden under respektive period. Fastighetskrisen 

finansierades av den kraftigt expansiva kreditgivningen från finansinstitut och banker, medan 

investeringsviljan från riskkapitalister, fonder, och även allmänheten, till stor del finansierade 

IT-kraschen. Under respektive period var alltså respektive typ av kapital det mest lättillgängliga 

och billigaste och var därför också den typ som valdes.  

Fastighetsanalytikern instämde i denna förklaring; ”Visst var det så, ett bra sätt att jämföra är 

hur bankerna ser på lån till fastighetsbolag idag. Idag har fastighetsbolagen inga problem att få 

lån från bankerna […] Men vi pratar inte om sådan finansiering som de hade under slutet av 80-

talet, bankerna kommer inte rusande och belånar över 100 %. Nu tittar bankerna både på den 

substantiella delen och på kassaflödena, därför att det är i slutänden det som bankerna kommer 

att få”. 

IT-analytikerns beskrivning av IT-kraschen visar på hur de skiljde sig åt: ”Skillnaden var att då 

var det en trend, i att investera i dessa bolag [IT-bolagen], så de fick in pengar som de vare sig 

hade bett om eller behövde. Sen helt plötsligt började aktiekurserna att dyka och folk blev 

nervösa, och då gick det inte att göra de här nyemissionerna längre”. 
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Fastighetsanalytikern pekade också på den lättvindiga kreditgivning som existerande under tiden 

före fastighetskrisen. ”Fastighetsbolagen var ju väldigt skuldsatta, framförallt var ju 

fastigheterna väldigt, väldigt skuldsatta […] du kan inte belåna fastigheter på 105 % som du 

kunde på den tiden”. Det tyder på att orsaken till den tänka störningen i priset kan bero på en 

ökad konkurrens på kapitalmarknaden och en bristande säkerhet i kreditgivningen under denna 

period, vilket vi anser ledde till att denna typ av finansiering föredrogs. 

Detta tyder alltså, enligt vår mening, på att de val av finansieringsalternativ som görs under en 

bubbelsituation inte kan kopplas till existerande teorier på området eftersom den jämvikt som 

normalt råder på marknaden mellan olika finansieringsalternativ störs. Vi anser att detta är den 

huvudsakliga orsaken till att teorier kring kapitalstruktur inte helt kan förklara de förändringar 

som inträffar under en typisk bubbelsituation. 

8.2 Vidare diskussion 

Vi anser att de i studien diskuterade teorierna innehåller brister som gör att de inte kan anses 

fungera i alla situationer. Teorierna förutsätter att det alltid finns möjlighet till att välja mellan 

olika finansieringsalternativ, vilket vi anser att IT-bolag inte kan sägas ha, samt att priset på 

dessa alltid är i balans. Vidare saknar POH egenskapen att skilja mellan olika typer av företag 

vilket gör att teorin inte tydligt kan förklara branschspecifika skillnader i kapitalstruktur vilka 

existerar. Vidare tar den heller ingen hänsyn till hur detta påverkar den signal som sänds till 

marknaden i samband med olika val av finansiering. Den signalfunktion som POH menar att 

nyemissioner har anser vi finns, men om denna alltid är negativ är något vi ifrågasätter. 

Fastighetsanalytikern menade under intervjun också att alla nyemissioner uppfattas olika av 

marknaden beroende på varför den görs och hur marknaden ser ut i övrigt. ”Det beror ju helt på 

vilket signalsyfte som nyemission får då, så att säga, det beror ju på i vilken cykel som 

marknaden är i, om man tittar på senaste året till exempel så har ju nyemissioner emottagits 

positivt av marknaden.” 

8.2.1 Kapitalstrukturen generellt sett 

Kapitalstrukturen anses av respondenterna vara mest viktig inom fastighetsbranschen där i 

studien använda nyckeltal även används vid analys i praktiken. Fastighetsanalytikern 

tillbakavisar dock att det, såsom trade-off teorin förespråkar, skulle finns en optimal 

kapitalstruktur: ”Det är nog snarare så att där får man titta på sektorn som helhet på hur 
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kapitalstrukturen ser ut generellt, och sen så går man in och tittar på respektive bolag, för det är 

inte riktigt så att det finns en gyllene regel för hur kapitalstrukturer måste se ut i ett 

fastighetsbolag”. Generellt sett menar respondenterna att olika branscher har ett intervall i 

skuldsättning som är att föredra, vilket också Koller, Goedhart och Wessels (2005) menar. 

Fastighetsanalytikern påpekade att: ”Det finns ju en generell trend [i soliditet], en röd tråd, som 

löper igen, sen har vissa valt att vara lite mer aggressiva och andra lite mer försiktiga.” 

Antagandet baseras också mer på branschen som helhet och inte endast på ett teoretiskt 

övervägande av vilken kapitalstruktur som är att föredra. 

Kapitalstrukturen är generellt sett mindre viktig bland IT-bolag men IT-analytikern menade att 

det är mer centralt att analysera IT-bolags kassaflöden och likviditet eftersom dessa påverkar 

risken i företaget mer. Denne menade vidare att; ”Det är sällan som man kan se en stor risk i IT-

bolagen idag, på grund av kapitalstrukturen”. 

8.2.2 Varför uppstår bubblor 

Respondenterna menade att det under det bubblorna närmast rådde en hets på aktiemarknaden, 

till exempel att man skulle investera i IT-bolag. Fonder och andra investerare tvingades näst intill 

att investera i IT-bolag eftersom kapitalet fullkompligt strömmade in under denna period vilket 

gjorde att investeringarna blev större än vad som egentligen varit logiskt. IT-analytikern 

påpekade också under diskussionen kring fastighetskrisen att ”Bankerna hade pressen på sig att 

låna ut pengar”. En bristande säkerhet och analys på kapitalmarknaden gjorde enligt 

respondenterna att för mycket kapital investerades. Det sker enligt respondenterna också ofta en 

likriktning på marknaden vilket enligt dem framkallar kriser, IT-analytikern påpekade att: ”Så 

fort Aftonbladet har ’de 10 bästa aktietipsen’ på sin löpsedel, då vet man att nu är det på väg åt 

helvete”. 

8.3 Metodkritik 

En felkälla i denna typ av studie som påverkar resultatet är att företags vinster (och förluster) 

påverkar mängden eget kapital i dess balansräkning. Ett systematiskt fel kan således inträffa på 

grund av detta eftersom förändringen av skuldsättningen som detta medför inte behöver vara 

medveten. Ett alternativ för att i möjligaste mån eliminera denna effekt är att istället utföra 

motsvarande undersökning baserat på företagets kassaflödesanalys vilken visar kassaflöden från 

den löpande verksamheten och kassaflödet från finansieringsverksamheten. Denna undersökning 
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skulle ge ett liknande resultat uttryckt i förändring i respektive finansieringskälla. Nyckeltal 

skulle dock inte kunnat uträknas med denna metod eftersom endast uppgifter om förändring i 

eget kapital respektive lån finns representerade i kassaflödesanalysen. Den metod som valts har 

dock använts på grund av att tidigare forskning inom området även valt denna. 

En möjlig brist i metoden är också att urvalet inte gjorts slumpmässigt vilket påverkar studiens 

generaliserbarhet negativt. Hänsyn har heller inte tagits till om företag inkluderade i studien 

under perioden satts i konkurs eller på annat sätt omstrukturerat verksamheten väsentligt. Detta 

ökar risken för att studiens resultat är snedvridet. 

8.3.1 Validitet och Reliabilitet  

Vi avser att mäta kapitalstrukturen i företagen genom flera nyckeltal, såsom soliditet och 

skuldsättningsgrad. Dessa nyckeltal, som definierats i avsnittet ovan, utgör kvoter av olika 

variabler som kan kopplas direkt till företagets finansiering av dess tillgångar. Insamlade 

variabler hämtas (i huvudsak)23 från den högra sidan av respektive företags (enhets) 

balansräkning och är alltså direkt kopplade till finansieringen av dess tillgångar. 

Balansräkningens, och årsredovisningens, syfte är att spegla företagets verksamhet på ett korrekt 

sätt. En möjlig felkälla är således främst att detta syfte inte anses vara uppfyllt, detta anser vi 

dock inte vara fallet. Vidare är vald mätmetod av kapitalstruktur (nyckeltal) en frekvent använd 

metod inom övrig forskning på området. Vald metod kan alltså sägas vara vedertagen inom 

området. Detta gör att studiens validitet, enligt vår mening, kan anses vara god.  

Variablerna har vid insamling förts in i Excel och sedan har en kontroll av samtliga införda 

variabler gjorts gentemot originalhandlingen. Genom detta tillvägagångssätt har reliabiliteten 

stärkts då risken för fel vid insamlingen minimeras. En tänkbar brist i reliabiliteten är då 

undersökta företag inte redovisat värden med samma detaljnivå, redovisning har förekommit i 

kronor, tusen kronor och miljoner kronor. Detta kan ge små förskjutningar i beräknade nyckeltal 

vilket påverkar reliabiliteten i studien. Dessa förändringar kan dock, enligt vår mening, endast 

anses vara marginella. Vi anser att reliabiliteten i denna studie är god. 

                                                 

23 Endast variabler kopplade till företagets aktiekurs är hämtat utanför balansräkningen. Antalet aktier har i vissa fall 
även inhämtats på andra platser i respektive redovisning. Ofta finns dock denna uppgift i not till eget kapital. 
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8.4 Framtida forskning 

Vi anser att denna studie visat att det behövs mer forskning kring hur kapitalstrukturen i ett 

företag förändras av en bubbelsituation. Studien har visat att kapitalstrukturen förändras, 

däremot har det inte denna studie kunnat fastslås vilka faktorer det är som avgör hur denna 

förändring ser ut. En vidare forskning kring de tänkbara faktorer som presenterats i denna studie 

anser vi vara en fullt tänkbar vidare utveckling av området. Av intresse menar vi främst vara att 

undersöka huruvida den ovan diskuterade förklaringen kan vara empiriskt hållbar.  

En annan intressant observation som gjorts under studien är den starka korrelationen mellan P/B-

tal under respektive tidsperiod. Vi anser att djupare studier av hur aktiekurser i allmänhet, och 

P/B-talet i synnerhet, förändras under denna typ av situationer klart kan vara av intresse. Om 

dessa korrelationer visar sig vara mer än sammanträffande finns stora möjligheter till att skadan 

av framtida bubbelsituationer kan minskas om dessas sammanfall lättare kan förutspås. 
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Bilaga 1 - Signifikanstester 
Nedan redovisas resultatet av genomförda signifikanstester av resultatet. Inget av testen 

förutsätter lika varians varpå Levene’s test för lika varians inte redovisas. Samtliga tester är 

testade med signifikansnivå på 95 procent och beräknade med 2-sidigt p-värde. 

95% Confidence Interval 
 t df 

Sig.  
(2-tailed) 

Mean 
Difference Lower Upper 

Equal variances not assumed 3,335 86,749 0,001 0,0571596 0,0230927 0,0912264

T-test 1 - Skillnad i soliditet, fastighetsbolag 1984-1989 respektive 1990-1994. 

95% Confidence Interval 
 t df 

Sig.  
(2-tailed)

Mean 
Difference Lower Upper 

Equal variances not assumed 2,843 121,842 0,005 0,0780448 0,0237033 0,1323862

T-test 2 - Skillnad i soliditet, IT-bolag 1997-2001 respektive 1994-1996 samt 2002-2004. 

95% Confidence Interval 
 t df 

Sig.  
(2-tailed)

Mean 
Difference Lower Upper 

Equal variances not assumed 17,315 203,546 0,000 0,2914823 0,3246745 0,2582902

T-test 3 - Skillnad i medelvärden, IT-bolag respektive fastighetsbolag. 

95% Confidence Interval 
 t df 

Sig.  
(2-tailed)

Mean 
Difference Lower Upper 

Equal variances not assumed 5,008 4,504 0,005 1,48294 0,69589 2,27000

T-test 4 - Skillnad i skuldsättningsgrad, fastighetsbolag 1984-1989 respektive 1990-1994. 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi2 41,514a 1 0,000 

a  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 50,56. 

Chi2-test 1 -  Fördelningen av antalet år där nyemissioner förekommer. 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi2 19,512a 1 0,000 

a  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 49,26. 

Chi2-test 2 -  Fördelningen av antalet år där konvertibla lån förekommer.
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Bilaga 2 - Diagram 
Nedan presenteras diagram över soliditet och skuldsättningsgrad med samtliga företag separat. 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 
Nedan redogörs för de intervjufrågor som utgjorde grund för den intervju som genomförts under 

denna studie. 

• Vad anser ni vara den bakomliggande orsaken till de två bubbelsituationer som studien 

undersöker? Är dessa enligt er typiska bubblor? 

• Hur skulle ni själva vilja förklara de förändringar i skuldsättning som kunnat identifieras 

under respektive undersökningsperiod? 

o Varför skedde det en generell minskning i soliditet kring fastighetskrisen? 

o Varför steg soliditeten generellt sett under första delen av IT-kraschen? 

• I vilken utsträckning tror ni att aktiepriset under respektive kris påverkade företagens val 

av finansiering? Kan viljan att använda nyemissioner för finansiering ha påverkats av 

skiftande aktiekurser? 

• Tror ni att företag i båda grupperna skulle välja att emittera konvertibla lån framför 

nyemissioner av aktier? Varför/varför inte? 

• Har IT-bolag, enligt er, generellt sett en väsentligt mycket mindre möjlighet till 

lånefinansiering jämfört med fastighetsbolag? 

o Varför tror i så fall ni att IT-bolag inte kan använda lånefinansiering? Eller 

handlar det mer om att dessa företag inte vill lånefinansiera verksamheten? 

o Anser ni i så fall att den skillnaden kan förklara att de undersökta företagens 

soliditet förändras åt olika håll under kriserna? 

• Skulle ni säga att det under en typisk bubbelsituation sker en störning i prissättning och 

tillgång på en viss typ av kapital så att denna föredras av många företag? 

o Skulle en sådan förändring kunna förklara de förändringar som uppstår i 

soliditeten under dessa bubbelsituationer? 

• Finns det, enligt er, en annan förklaring till varför kapitalstrukturen i undersökta företag 

förändrades såsom studien visar? 
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