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Sammanfattning 
 
Titel: Påverkande faktorer för skuldsättningsgraden inom Large Cap företag.  
-En jämförande studie av kapitalstrukturen innan och efter sänkt bolagsskatt 
 
Författarna: Caroline Karlsson och Viktor Hofmann  
 
Handledare: Ogi Chun 
 
Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi - Finansiering  
Inledning: Inom kapitalstruktursområdet har forskningen varit massiv genom åren. Initialt 
var Modigliani och Miller genom deras teorem som gav upphov till andelen eget kapital och 
skuldsättning företaget bör besitta, för att nyttja fördelarna med skatteskölden. Tidigare 
forskning har påvisat ett antal faktorer som har en effekt gällande företags kapitalstruktur, för 
att kunna korrigera kapitalstrukturen till en optimal nivå. År 2013 genomförde Sverige en 
bolagsskattesänkning från 26,3 procent till 22 procent. Vid en bolagsskattesänkning bör det 
ske en minskning i skuldsättningen hos företaget eftersom fördelarna med att ackumulera 
skuld minskats.  
Syfte: Syftet med studien är att analysera skillnader och likheter på utvalda företags 
kapitalstruktur innan och efter bolagsskattesänkningen, med hänseende på erkända 
kapitalstruktursfaktorer. Vidare om dessa faktorers inverkan på skuldsättningsgraden går att 
förklara utifrån tidigare forskning och teorier. 
Metod: Studien är av kvantitativ form och baseras på de utvalda populationens 
årsredovisningar för vald period. Statistisk bearbetning har gjort genom SPSS där 
spridningsdiagram samt multiple regression har utförts.      
Resultat: Studiens resultat visar att likheter och skillnader existerar innan och efter 
bolagsskattesänkningen. Den multipla regressionen gav ett insignifikant resultat och kan inte 
bekräfta resultatet av spridningsdiagrammen.   
 
Nyckelord: Kapitalstruktur, Large Cap, skuldsättningsgrad, lönsamhet, tillväxt, storlek, 
tillgångsstruktur, skattesköld, bolagsskatt, Pecking order teori, Trade-off teori  
 

  



	   	  

Abstract 
 
Since the beginning, it was Modigliani and Miller´s theorem which initiated the capital 
structure aspect to finance. Capital structure explains in its essence the relationship between 
equity and leverage within a company. It also illustrates how the company has financed their 
business historically. Year 2013 Sweden imposed a reduction on its corporation tax from 26,3 
percent to 22 percent. This study's purpose is to capture the impacts on listed firms on 
Stockholmsbörsen Large cap list and try to distinguish similarities and differences from the 
two time periods with well-established capital structure variables. Before and after the 
reduction in the corporate taxation. The conclusion is that firms are less likely to use leverage 
to finance their growth after the reduction in the corporation tax and are more prone to finance 
their growth with retained earnings preferably. However statistically no significant 
explanation can be done by the well-known capital structure variables.    
 
Keywords: Capital structure, Large Cap, Debt ratio, Profitability, Growth, Size, Assets 
Structure, Tax shield, Tax rate, Pecking order theory, Trade off theory 
 
 
 
  



	   	  

Begreppslista 
 
Finansiell stress- en störning i det finansiella systemets normala funktion som gör att företag 
inte kan hantera sina finansiella åtaganden. 
 
Skattesköld- Avdragsgiltigt har företaget möjlighet att kvitta räntekostnaderna för lån från 
kreditinstitut mot den rådande bolagsskatten. Följaktligen medför att företagets kassaflöde 
förbättras (Modigliani & Miller, 1958). 
   
Skuldsättningsgrad-  Ett mått på hur stora skulderna är i förhållande till företagets totala 
skulder. 
 
SME- Små och medelstora företag. Enligt definiering av riktlinjerna EU-kommissionens 
stadgade 
  
Internt kapital- kapital som genererats av föregående års vinster som kvarhålls inom 
företaget. 
 
Externt kapital - kapital som genererats av främmande källor, exempelvis lån från 
kreditinstitut, nyemisson och dylikt.  
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1. Introduktion 
 

I nedanstående avsnitt skall nödvändig information för läsaren presenteras så att denne 
bildar sig en uppfattning om studiens inriktning och nödvändiga riktlinjer inom 
kapitalstruktursområdet. Likväl presenteras studiens syfte och forskningsfrågor. Slutligen i 
avsnittet ska läsaren skapa en förståelse om studiens utrymmesbegränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Ett välstuderat område inom finansiering är företagets kapitalstruktur. Kapitalstrukturen 
beskriver förhållande mellan internt och externt kapital och kan förklara hur företaget har 
historiskt valt att finansiera verksamheten. Internt kapital kan förklaras som bolagets 
kvarhållna vinster som är genererat av bolagets egna verksamhet. Externt kapital är kapital 
som anskaffats från externa former, såsom nyemission eller lån från kreditinstitut. De två 
olika finansieringsalternativen har vardera en inverkan på företagets framtida 
finansieringsförmåga. Samtidigt indikerar förhållandet mellan internt och externt ger 
investeraren ett riskmått och en förväntning vad bolaget kan genererar i avkastning. 
(Daunfeldt, Rudholm & Hartwig 2017).  
 
Kapitalstruktursproblematiken startades av Modigliani och Millers (1958) Irrelevansteori. 
Sedan dess har kapitalstruktursområdet lockat till flertalet forskare för att bidra till 
forskningsområdet. Enligt studien av Modigliani och Miller (1958; 1963) väger företagens 
skatteförmåner som härrörs till avdragsgilla räntebetalningar på företagets räntebärande 
skulderna mot finansiella lånekostnader. Företagets skuld kan korrigeras till en högre 
skuldsättningsgrad för maximera fördelarna med skatteskölden (Pfafferayr, Stöckl & Winner 
2013). Efter att Modigliani och Millers (1958; 1963) forskning fått motstå kritik från 
åtskilliga forskare utvecklades en vidareutveckling på Modigliani och Miller ursprungsteori 
nämligen trade-off teorin. Teorin påpekar nackdelarna med att ackumulera skuld i företagets 
balansräkning, en höjd skuldsättningsgrad ökar risken för finansiella stress för bolagen likväl 
kan intressekonflikter uppstå mellan aktieägare och företagsledningen (Graham & Leary 
2005). Trade- off teorin beskriver enligt Myers (1984) fenomenet optimal skuldsättningsgrad 
med hänsyn till faktorer som bidrar till att uppnå denna nivå. Dessa faktorer finns det mycket 
tidigare forskning gällande för att ägna åt att hitta vilka som påverkar finansieringsformen.  
 
En lönsam verksamhet är en grundförutsättning för att fortsättningsvis kunna bedriva 
företagsverksamheten vidare långsiktigt. Ett resonemang som Daunfeldt et al. (2017) 
poängterar med att finansiering av framtida tillväxtmöjligheter med kvarhållna medel för att 
behålla lönsamheten i företagens tillväxt. I Pecking order teorin rangordnas 
finaninsieringsalterntiven, kvarhållna vinster, lån till kreditinstitut eller nyemission för att 
demonstrera hur företagen prioriterar vissa finansieringsalternativ före andra (Myers 1984). 
Detta motsäger Modigliani och Miller (1958;1964) eftersom internt kapital alltid kommer att 
prioriteras högre än banklån och företagen utnyttjar alltså inte skattesköldens fördelar med 
hänsyn på ökad risk för finansiell stress (Fama & French, 1988).  
 
Tidigare studierna påvisar att en förändring i bolagsskatten ger en positivt effekt i företagens 
kapitalstruktur (Cheng & Green 2008; Graham, 1996; MacKie-Mason, 1990). Mer specifikt 
har Gordon och Lee (2001) studerat förändringen i små- till stora företags kapitalstruktur vid 
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bolagsskattesänkningen från 46 procent till 36 procent. Sänkningen resulterade i att bolagen 
skuldsättningsgrad minskade med 3,5 procent (Gordon & Lee 2001).  
 

1.2 Problembakgrund 

I rapporten av Wiberg och Damsgaard (2013) analyseras effekterna av en 
bolagsskattesänkning i Sverige. Skattesänkningen genomfördes den 1 Januari 2013 och 
sänkningen var med cirka fyra procent, från 26,3 till 22 procent. Enligt Graham (2000) skall 
företaget överväga fördelarna och nackdelarna med skuldsättning, en balansgången mellan 
risker och optimal avkastning, för att företagen skall få en optimal skuldsättningsgrad. Vid en 
bolagsskattesänkning som tidigare förklarats bör det ske en minskning i skuldsättningen hos 
företagen eftersom fördelarna med att ackumulera skuld minskas (Graham 2000). En 
sänkning av bolagsskattesatsen ska enligt teorierna leda till lägre incitament för svenska 
aktiebolag att ackumulera skuldsättning från kreditinstitut och istället prioritera att finansiera 
verksamheten med internt genererat kapital eller med nytt aktiekapital från aktieägarna. 
Eftersom sänkningen av bolagsskatten medför en minskad effekten av skatteskölden, som 
förklaras av Modigliani och Miller (1958;1963) och likväl poängteras i Wiberg och 
Damgaards (2013) rapport. Rajan och Zingales (1995) identifierade att i länder med högre 
bolagsskatt tenderar företag att ackumulera en högre skuldsättningsgrad jämfört med i länder 
med lägre bolagsskattesats. Detta tyder på att företagen anpassar skuldsättningsgraden till 
bolagsskattsnivån i landet, för att maximera effekten av avdragsgiltligheten med 
skatteskölden.  
 
Frank och Goyal (2009), bland ett flertal forskare, har studerat vilka faktorer som är mest 
lämpliga att tillämpa i en kapitalstruktursstudie. Forskarna påvisar att faktorerna 
företagstillväxt, företagsstorlek, lönsamhet, tillgångsstruktur, bolagskatt, likviditet och 
företagets kassaflöde är väsentliga för att förklara kapitalstrukturen hos företag (Frank & 
Goyal 2009; Myers, 2003; Ozkan, 2001; Rajan & Zingales, 1995 och Titman & Wessels, 
1988).  
 
Eftersom kapitalstruktur är ett välstuderat område i finansieringen har den här studien 
tillägnat att bidra med ytterligare kunskap gällande kapitalstruktursförändring vid en 
bolagskattesänking i Sverige. Denna studie ämnar således till att bidra med ytterligare en bit 
till pusslet som Myers (1984) beskriver, det så kallade pusslet gällande kapitalstrukturen. 
Starkt sammanlänkat med kapitalstrukturen är hur företagen valt att finansiera 
företagsverksamheten historiskt. Särskilt intressant är att studera förändringen av 
kapitalstrukturen när incitamenten för lån från kreditinstitut minskar. Wiberg och Damgaards 
(2013) rapport beskriver att bolagsskatten ger samhällsekonomiska effekter gällande företags 
finansieringsform och skuldsättning. Vidare konstaterar Wiberg och Damgaard (2013) att en 
sänkt bolagsskatt har en direkt effekt på företags kapitalstruktur då värdet av räntekostnaderna 
minskar vilket leder till att incitamentet ökar för en minskad skuldsättning. Påverkar beslutet 
om sänk bolagsskatt företags vilja att välja finansieringsformen för framtida investeringar 
efter bolagsskattesänkningen?  
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1.3 Syfte 

Syftet med studien är att analysera skillnader och likheter på utvalda företags kapitalstruktur 
innan och efter bolagsskattesänkningen, med hänseende på erkända kapitalstruktursfaktorer. 
Vidare om dessa faktorers inverkan på skuldsättningsgraden går att förklara företagens val av 
finansieringsform. 
  

1.4 Forskningsfrågor 

Hur förhåller sig kapitalstrukturen inom svenska Large Cap-företag utefter utvalda faktorer 
som påverkar skuldsättningsgraden? 

•   Finns det en effekt på kapitalstrukturen vid skilda bolagsskatter? 
 

1.5 Avgränsning 

Studien avgränsas till svenska aktiebolag som är börsnoterade på Stockholmsbörsens OMX 
Large Cap vid studiens undersökningsperiod. Empirin avgränsas till årsredovisningar tre år 
före och tre år efter skattesänkningen från 26,3 procent till 22 procent, som genomfördes år 
2013.    
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2. Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel skall teorier och tidigare forskning presenteras som är väsentliga för studiens 
kapitalstruktursinriktning. Den teoretiska grunden är främst inriktad mot effekten på 
kapitalstrukturen av en bolagsskattesänkning samt Pecking order teorin och Trade-off teorin.  

 

2.1 Modigliani-Miller teoremet 

Modigliani-Miller teoremet är grunden för all litteratur inom kapitalstruktur, som poängterar 
att om företag kan dra av skuldräntan innan vinsten beskattas, uppstår en klyfta mellan de 
skattemässiga kostnaderna för eget kapital och för skuld. Modigliani och Miller (1958) 
förklarar i sin artikel att värdet av ett företag är linjärt med dess skuldsättning, föreslaget att 
värdemaximering kräver hundra procent belåning. Modigliani och Miller (1958) kom fram till 
två propositioner som påvisade att kapitalstrukturen inom ett företag inte har en effekt på dess 
värde. År 1963 gjorde Modigliani och Miller ytterligare en studie då de tog hänsyn till 
bolagsskatter. Resultatet av denna studie visar att företagsvärdet ökar med ökade skulder som 
motsvarar den avdragsgilla skattekostnaden på kostnaden av räntorna vid belåning.  
 

2.1.1 Proposition I - utan skatt 

Modiglianis och Millers (1958) första proposition innefattar att värdet av ett företag är 
oberoende av den procentuella skulden eller av eget kapital på sin kapitalstruktur. Företagens 
värde är inte beroende av den finansiella strukturen inom företaget, utan värdet är alltid 
detsamma. Denna proposition baserar sig på ett visst antal antaganden som är följande: att 
skatter, transaktionskostnader och informationsasymmetri inte existerar samt att företag och 
privatpersoner kan låna kapital till samma räntesats. Kapitalmarknaden anses vara effektiv 
och med dessa förhållanden utges till att vara perfekt. (Modigliani & Miller 1958).      
 

2.1.2 Proposition II - utan skatt  

Modigliani och Miller (1958) andra proposition förklarar att kostnaden för eget kapital ökar 
med den procentuella skuldsättningen i kapitalstrukturen. Faktum är att ju större procentuell 
skuldsättningen desto högre avkastningskrav från aktieägarna. Det existerar ett positivt 
samband mellan aktieägarnas krav på avkastning och skuldsättning. Vid en högre 
skuldsättning ökar även risken för aktieägarna vilket leder till krav på ökad avkastning. 
Propositionen förändrar inte bilden kring företagsvärdet eftersom en perfekt kapitalmarknad 
fortfarande råder och kapitalstrukturen anses oväsentlig. (Modigliani & Miller 1958, 1963). 
 

2.1.3 Proposition I och II - med skatt 

Modigliani och Miller (1963) gjorde en ny studie för att korrigera sina tidigare fynd inom 
kapitalstrukturen, denna gång togs det hänsyn till bolagsskatter. Resultatet av studien 
korrigerade de tidigare propositionerna med att företag kan öka sitt värde genom en ökad 
belåning och ökade räntekostnader. Genom nyttjandet av skatteskölden kan företag få ett 
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lägre beskattningsbart resultat. Den ökade belåningen och räntekostnaderna är avdragsgilla på 
resultatet vilket innebär företagsvärdet ökar med skatteskölden då de betalar mindre skatt på 
sitt resultat. Skattesköldens bidrag är enligt Modigliani och Miller (1963) positivt och att 
företag genom denna kan öka sitt värde genom finansiering av enbart skulder. 
 

2.2 Trade-off teorin 

Trade-off teorin kan härledas till artikeln av Kraus och Litzenberger (1973) som undersöker 
företagens kapitalstruktur, där de talar för att företagens värde är oberoende av dess 
kapitalstruktur. Trade-off teorin tar hänsyn till fördelarna och kostnaderna av 
skuldfinansiering som berör företaget med hänsyn till bolagsskatt (Graham 2000). Teorin är 
en vidareutveckling på Modigliani och Miller (1958;1963) första och andra proposition, dock 
begränsas propositionerna till positiva aspekterna av skuldsättningen medans de negativa 
aspekterna försummas. Därav anses trade-off teorin ha högre relevans i praktiken då den 
belyser båda aspekterna. Beskattning på företagsvinster och förekomsten av 
konkursbestämmelser är marknadens imperfektioner som är centrala för teorin vid 
kapitalstrukturens värdering. Beskattningen på företagsvinster skapar incitament för 
skuldsättningsgraden inom ett företag för att en viss skattelättnad kan uppnås av de 
avdragsgilla räntekostnaderna, så kallad skattesköld (Kraus & Litzenberger 1973). Myers 
(1984) nämner företagens svårigheter att avgöra vad som utgörs kring valet av kapitalstruktur. 
Att valet av en optimal skuldsättningsgrad grundar sig kring teorin, statiska trade off-teorin. 
Denna teori påvisar att företag lånar upp till den nivå det fortfarande anses vara fördelaktigt 
med en högre skuldsättning, skatteskölden (Myers 1993). Skatteskölden tillåter företagen att 
minska deras förväntade skattebörda och effekten blir ökat kassaflöde efter skatt. Dessa 
skattefördelar genererar även ett risktagande då företagen måste klara av sina 
betalningsförpliktelser mot en ökad skuldsättning (Kraus & Litzenberger 1973). 
 

  
Figur	  1:	  Sammanfattande	  bild	  av	  trade-‐	  off	  teorin,	  (Myers	  1993).	  

 
Myers (1993) talar om att de flesta företagen omedelbart instämmer till att skuldsättning 
sparar på skattekostnader men att en hög skuldsättning kan leda till kostsamma utfall. Såsom 
försämrad finansiell situation kan leda till konkurs för företaget. Myers (1993) fortsätter i 
studien att belysa att resultat är i överensstämmelse med flertal andra studier, som styrker att 
de lönsammaste företagen lånar mindre och att sämre lönsamma bolag lånar mer. Något som 
trade-off teorin predikterar motsatt förhållande, att högre vinster betyder högre skuldsättning 
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och ännu större vinst att kvitta mot skatteskölden (Myers 1993). Myers (1993) beskriver 
vidare att marknaden i helhet har antagit en offensiv belåningsstrategi, skuldsättningsgraden 
blir allt högre i förhållande till företagens interna kapital. Valet ett företag gör när det gäller 
finansiering är det trade-off teorin vill ge en större inblick kring. Att vid finansiella strategier 
väger skatteskölden oftast tyngre än de risker som en hög skuldsättning kan ge (Myers 1993). 
Slutligen förespråkar teorin att företag bör balansera fördelarna mot kostnaderna för 
skuldsättningen till att uppnå en optimal kapitalstruktur (Dang 2013).    
 

2.3 Pecking order theory 

Myers (1993) redogör i pecking order teorin att det existerar ingen väldefinierad 
skuldsättningsgrad. Attraktionen gentemot skatteskölden och hoten av finansiell oro antas 
komma i sekundär ordning. Skuldsättningsgraden förändras när en obalans av internt kapital 
uppstår och investeringsmöjligheter existerar som gör att företag väljer att belåna sig mer 
(Myers 1993). Pecking order teorin argumenterar att lönsamhet och skuldsättning skall vara 
negativ associerade, lönsamma företag är mer troliga att ha internt kapital för att finansiera 
investeringar. En ståndpunkt som Dang (2013) förespråkar likväl, lönsamma företag med 
återkommande vinster, tenderar att ha en större mängd icke-allokerat internt kapital 
tillgängligt för framtida investering. Företag med internt genererat kapital kan förlita sig på 
internt kapital vid investeringen i framtiden, och inte behov av att anskaffa externt kapital för 
investeringen (Dang 2013).  
 
Kapitalstrukturen enligt teorin grundar sig i vissa antaganden som är beskrivna av Myers och 
Majluf (1984), se nedanstående punkter: 
      

•   Företag föredrar intern finansiering framför extern.  
  

•   2. Utdelningar är trögrörliga. Företagen sänker inte den normala utdelningen i förmån 
för finansiell expandering.     

•   3. Om ett företag behöver extern finansiering väljs det säkraste alternativet först, 
skulder framför eget kapital, i en ”Pecking-Order”. Om det positiva kassaflödet är 
större än de investeringar som krävs, så används detta till att betala av skulder. 

•   4. Varje företags skuldsättningsgrad reflekterar det växande behovet för extern 
finansiering. 

(Direkt översatt från Myers & Majluf 1984). 
 
Pecking order teorin ser till att företag finansieras med internt kapital och på så vis får en 
finansiell frihet genom att inte se till externt kapital som ökar skuldsättningsgraden (Myers 
1993). Företag använder sig av den säkraste finansiella källan om behovet av externt kapital 
uppstår, detta på grund av den asymmetriska informationen. Denna information som anses 
asymmetrisk är på grund av att det verkliga värdet inte alltid är känd för marknaden. Vid 
externt kapital används därav alltid den säkraste källan först om verksamhetens utgifter 
överstiger de interna medel, det vill säga de med lägst kostnader (Myers & Majluf 1984). 
Mazur (2007) talar om att pecking order förutspår även att den asymmetriska informationen 
har en relation gentemot företags innehav av fasta tillgångar. Företag som innehar fler fasta 
tillgångar kommer vara mindre utsatta gällande de asymmetriska informationsproblemen och 
därmed minska benägenheten av externt kapital (Mazur 2007). Mazur (2007) menar på att 
denna relation är  ovanlig och att tillgångarna inom företaget oftast har en positiv relation till 
extern belåning då det kan användas som säkerhet. 
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2.4 Tidigare forskning 

2.4.1 Bolagsskatt  

Tidigare forskning har försökt att empiriskt fånga skatternas effekt på kapitalstrukturen inom 
företag men utfallet har varit varierande. En tidigare studie av Steiner och Dwenger (2012) 
identifierade att tyska företaget mellan 1998 - 2001 korrigerade skuldsättningsgraden under 
perioden. Betydande för undersökningen var att flertalet bolagsskattesänkning genomfördes 
under studiens undersökningsperiod. I början av undersökningsperioden år 1998 var 
skattesatsen på 45 procent jämfört med i slutet  år 2001 då bolagsskattesatsen på 25 procent 
var rådande. Forskarna analyserade den effektiva bolagsskattesatsen, företagens slutliga 
inbetalda skattesumma till myndigheten som är lägre än den formella bolagsskattesats. 
Empiriskt påvisade studien att en reducering i skattesatsen med 1 procent resulterade i en 0,7 
procent sänkning i företagens skuldsättningsgrad (Steiner & Dwenger 2012).  
 
Wiberg och Damgaards (2013) talar om effekten som en sänkning av bolagsskatten innebär 
för Sverige. De menar på att en sänkt bolagsskatt leder till att fördelarna för stora 
aktieföretags externa belåning sänks då värdet av räntekostnaderna minskas och att företag 
ökar sin finansiering genom eget kapital. Vilket i sin tur bör genererar en lägre 
skuldsättningsgrad (Wiberg & Damgaards 2013). Wiberg och Damgaards (2013) menar på att 
bolagsskatten är starkt förknippat till skuldsättningsgraden hos företag och således 
kapitalstruktursfaktorer som bland annat tillväxt och lönsamhet. Minskad bolagsskatt gör att 
företag besitter högre disponibelt kapital att allokera för investeringar, vilket i sin tur är en 
bidragande faktor till framtida ökad lönsamhet och amorteringar (Wiberg & Damgaards 
2013).    
 

2.4.2 Kapitalstruktur 

Tidigare studier som valt att göra en jämförelse på kapitalstrukturen innan och efter en 
ekonomisk effekt har skett är Proença et al. (2014). I denna studie var syftet att undersöka 
vilka faktorer som har en effekt på kapitalstrukturen och vilken form av effekt faktorerna har 
haft under finanskrisen år 2008 på SME-företag. Resultatet som Proença et al. (2014) fick 
fram var att likviditet, tillgångsstruktur och lönsamhet gav störst effekt på kapitalstrukturen. 
Även att skuldsättningsgraden hade en nedåtgående trend under finanskrisen (Proença et al. 
2014).  

Faktorernas effekt på skuldsättningsgraden styrks även av andra studier, bland annat av Harris 
och Raviv (1991) som sammanställt tidigare forskning och tagit fram kapitalstrukturens 
påverkande variabler. Proença et al. (2014) talar om att relationen mellan tillväxten och 
skuldsättningsgraden kan vara negativt relaterat då det kan leda till en lägre extern belåning 
för att minska risken som belåning medför. Remmers, Stonehill och Wright (1974) styrker 
resonemanget genom att större företag inte är benägna att ta stora risker. Titman och Wessels 
(1988) samt Proença et al. (2014) förklarar att storleken på företaget är starkt förknippat till 
kapitalstrukturen, företag med en verksamhet som genererar ett stabilt kassaflöde löper en 
mindre risk för att hamnar i finansiell stress och följaktligen kan ackumulera skuld. Vidare 
talar Titman och Wessels (1988) om företagens tillgångsstruktur, en högre tillgångsstruktur 
ökar incitamentet för extern belåning då tillgångarna kan användas som säkerhet hos den 
finansiella utlånaren.  
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Lönsamhetsmåttet förklarar Proença et al. (2014) att måttet beskriver effektiviteten hos ett 
företag och är kopplat till pecking-order teorin som förespråkar en hierarkisk val av 
företagens finansiering. Att prioritera finansiering med internt kapital och till att sista använda 
externt, bidrar till att förhållandet får ett negativt samband med skuldsättningsgraden menar 
Proença et al. (2014). Dessutom menar Proença et al. (2014) att företagen troligtvis inte 
nyttjar fördelarna med skatteskölden till fullo.  

Frank och Goyal (2009) menar att bolaget som investerar i tillväxtmöjligheter, men 
lönsamheten hos företaget är oförändrad, bör ackumulerar skuld över tid. Däremot om 
tillväxten bidrar till öka lönsamhet för företaget växer kvarhållna vinster och likaså bör 
skuldsättningen minska fortsätter Frank och Goyal (2009). 

En studie som har undersökt amerikanska börsbolags kapitalstruktur noterade på New York 
Stock Exchange och Nasdaq är Talberg, Winge, Frydenberg och Westgaard (2008). De 
motiverade sitt urval med att publika bolags listning på en marknadsplats har enklare att 
finansiera verksamheten med externa finansieringsmetoden, nyemission (Talberg et al. 2008). 
Med metoden multiple regression fick forskarna fram ett negativt samband mellan 
skuldsättningsgraden och variablerna lönsamhet, tillväxt, och företagsålder medans 
kapitalstruktursvariabler som företagsstorlek och tillgångsstruktur kunde ett positivt samband 
utläsas (Talberg et al. 2008).  
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3. Metod  
 

I detta kapitel presenteras forskarnas angreppssätt för studien. Avsnittet avtäcker delar 
om  vilken metod som har använts i studien för insamling av empirin. Utöver förklaras likväl 
hur urvalsprocessen har genomförts, variabler som tillämpas samt studiens reliabilitet och 
validitet.   

 

3.1 Val av Metod 

3.1.1 Ansats 

Undersökningens angreppssätt är av deduktiv form, som förklarar förhållande mellan teori 
och empiri (Bryman & Bell 2013). Utifrån existerande teorier och hypoteser inom 
forskningsområdet, som förklarar en verklighet, ska teorierna testas genom insamling av 
empirisk data. Resultatet av data ska påvisa att teorierna som beprövats fortsatta aktualitet och 
förklara händelse eller fenomen som sker i praktiken. Om resultatet från hypoteserna inte 
stämmer överens med teorins grunder, kan teorins existens ifrågasättas.   

Studiens forskningsmetod är av kvantitativ karaktär eftersom sekundärdata är baseras på 
finansiell marknadsdata och data från utvalda företags årsredovisningar. Kvantitativ studier 
erhåller ett resultat som är i större drag mer tillförlitlig och generaliserbart på populationen 
menar Patal och Davidsson (2011). Jämförelsevis med en studie av kvalitativ 
tillvägagångssätt vars resultatet erhålls genom forskarens subjektiva bedömningar och 
tolkningar av det insamlade datamaterialet beskriver Patal och Davidsson (2011). Insamlingen 
av datan i en kvalitativ forskningsmetod sker via exempelvis djupare intervjuer eller semi-
strukturerade intervjuer (Patal & Davidsson 2011). 

 

3.1.2 Forskningsdesign 

Forskningsdesignen i denna studie utgår från en longitudinell design. Enligt Bryman och Bell 
(2013 s.83) kan denna form av design delas in i två typer, panelstudie eller kohorstudie. En 
panelstudie studerar ett urval av en population först en gång för att sedan studeras återigen vid 
ett annat tillfälle. Kohorstudie riktar till att studera ett urval med en viss egenskap (Bryman & 
Bell 2013, s.83; Cohen, Manion & Morrison 2007, s. 212-213). Denna studie är således i form 
av en panelstudie där samma företag studeras under två tillfällen. 
  
Longitudinell design utgörs av en avgränsning för att kunna uppfatta förändringar genom den 
data som samlas in. Formen av denna design kan ge kunskaper om ett tidsmässigt förhållande 
gällande en tidpunkt då data studeras. Detta då insamling av data görs vid ett tillfälle för att 
sedan samlas in minst en gång till för att kunna kartlägga en förändring. (Pettigrew 1990). 
Pettigrew (1990) förklarar att longitudinell design i form av panelstudie innefattar en 
förändring som analysen i fokus, att antingen det utgörs av en specifik händelse som skett 
vilket ger studien en mening. Att fånga in data vid en specifik händelse kan enligt Pettigrew 
(1990) anses vara svårt vilket är främsta svagheten vid en panelstudie.  
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3.1.2.1 Studerade perioder 

Panelstudie används för att studera effekten av en händelse för att sedan kunna observera både 
innan och efter en vald händelsen för att utläsa vilken effekt som uppkommer (Pettigrew 
1990). Förändringen som studerats i denna studie är dagen då skattesänkningen från 26,3 
procent till 22 procent implementerades. En bolagsskattsförändring som initierades 1 januari 
2013. En undersökningsperiod på totalt 6 år valdes för att undersöka bolagsskattesänkningen. 
Detta för att maximera insamlingen av datamaterialet. Datan från Retriever Business 
tillgänglighet begränsas innan år 2008, dock har studien valt att påbörja datainsamlingen från 
år 2010 av anledningen till att flertalet företag saknade data innan år 2010. Följaktligen för att 
ha en jämn insamling av data före och efter bolagsskattesänkningen, avgränsades insamlingen 
efter sänkningen till samma antal år som insamlingen av data före bolagskattesänkingen.    
 
Observationerna inom det första tillfället sattes till tre år innan förändringen och avslutas med 
att den sista observationen ansluter till förändringens tidpunkt. Detta innebär alltså datan från 
årsredovisningen för de studerade företagens skuldsättningsgrad och de utvalda faktorerna. 
Antalet observationer för period ett uppgick till 213 stycken, 71 stycken företags finansiella 
siffror under sex år. 
 
Insamlingen av data för period två är efter förändringen i bolagskattesatsen, Januari 2013 och 
tre år framåt valdes att studeras och dess antal observationer för att kunna fånga upp effekten 
av händelsen. I denna studie är period två den data från årsredovisningarna av de studerade 
företagens skuldsättningsgrad och de utvalda faktorerna efter att en sänkning av bolagsskatten 
skett. Observationerna för period två generades samma utfall som period ett, till 213 stycken. 

3.2 Urval  

Studien ämnar till att undersöka aktiebolag på svenska marknaden som är börsnoterat på 
Stockholmsbörsen Large Cap-lista under undersökningsperioden år 2010 - 2015, vilket 
resulterade i ett urval på 83 stycken företag. Kriterier för att listas på Stockholmsbörsen Large 
Cap-lista är att företagsvärdet skall överstiga 1 miljard euro (Avanza, u.å). Då studien 
undersöker hela populationen inom kategorin Large Cap är studiens urval en 
totalundersökning av en hel grupp (Eliasson, 2013).  
 
Valet att inrikta undersökningen mot att studera större företag som är noterade på 
Stockholmsbörsen huvudlista, är för den tidigare forskning som studerats. Steiner och 
Dwenger (2012) menar att stora företaget har större möjlighet att anpassa skuldsättningen för 
att få maximal effekt av skatteskölden jämfört med mindre företag. En förklaring är för att 
stora företaget har enklare att ackumulera lån från kreditinstitut, eftersom de besitter en större 
andel fasta tillgångar. Vilket även Frank och Goyal (2009) styrker med att stora företaget har i 
större bemärkelse ett mer etablerat företagsnamn och slipper asymmetrisk informations 
problematiken mellan långivare och företag. Likaså menar Steiner och Dwenger (2012) att 
större företaget genererar säkrare vinster än mindre företaget, vilket förklara att större företag 
enklare kan justera skuldsättningen utefter en optimal nivå.  
 
Valet av att studera svenska företag var för att en sänkt bolagsskatt leder till att fördelarna för 
stora aktieföretags externa belåning sänks, värdet av räntekostnaderna minskas och att företag 
ökar sin finansiering genom eget kapital. Vilket i sin tur bör genererar en lägre 
skuldsättningsgrad (Wiberg & Damgaards 2013). Även om utvalda faktorer har ett enskilt 
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samband med skuldsättningsgraden. Samt att sänkningen av bolagsskatten endast var på den 
svenska marknaden år 2013. 
 

  
Tabell	  1:	  Urvalet	  av	  företag	  som	  empirin	  baseras	  på. 

 

3.3 Bortfall   

Urvalet för studien består av 83 stycken stora företag inom gruppen OMX Stockholm Large 
Cap på Stockholmsbörsen. Företagens som har uteslutits från studien var där 
undersökningsobjektens historiska data saknades från deras årsredovisningar under något av 
dessa sex åren. Studien har valt att helt utesluta företag som har en bankverksamhet av 
anledning att banker innehar en förmånligare belåning och en kraftig skillnad i kapitalstruktur 
gentemot företag som inte bedriver bankverksamhet. Vid avsaknad av data under ett specifikt 
år kan missvisande resultat uppstå och därav togs valet att utesluta dessa företag för att öka 
tillförlitligheten hos studien. Antal företag som under tidsperioden saknade data uppgick till 
12 stycken, vilket räknas som studiens bortfall. Efter bortfallen är borträknade är urvalet för 
studien 71 stycken företag.   
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3.4 Tillvägagångssätt 

3.4.1 Datainsamling 

Redan vid ett tidigt skede valdes det att försöka fånga sänkningen av bolagsskatten då tidigare 
författare (Cheng & Green 2008; Graham, 1996; MacKie-Mason, 1990 ) utläst att det ger en 
effekt på kapitalstrukturen inom företag. Olika typer av sökningar utfördes i databaser såsom 
Söder scholar, Google scholar och dylikt. Sökorden som användes var bland annat “capital 
structure”, “tax-ratio”, “debt-ratio”, “determinants” och utifrån dessa träffar valdes de artiklar 
som citerats flest antal gånger för att detta ökar dess trovärdighet. 
 
Utefter att kunskapen kring ämnet ökade i takt med insamling av tidigare forskning 
utformades syftet och frågeställningarna för studien. Populationen valdes utifrån kriterier 
gällande informationstillgänglighet, storlek och om företaget handlades på en marknadsplats. 
Tidigare studie av Wiberg och Damgaards (2013) styrker att incitamenten för att påverka 
skuldsättningsgrad är högre för företag med nämnda kriterier. 
  
Nästa steg i processen var att söka information gällande vilka faktorer som studien skulle ta i 
beaktande som vidare har en effekt på kapitalstrukturen som bolagsskatten i sin tur påverkar. 
Då tidigare forskning (Frank & Goyal 2009; Mazur, 2007; Myers, 2003; Ozkan, 2001; 
Proença et al. 2014; Rajan & Zingales, 1995 och Titman & Wessels, 1988) inom 
kapitalstruktur är massiv var det faktorer som upprepades inom ett flertal studier och 
ansågs  som mest relevanta att studera inom kapitalstrukturen och som har störst effekt på 
skuldsättningsgraden. Främsta faktorerna var tillgångsstruktur, lönsamhet, storlek, tillväxt och 
likviditet som ger en effekt på skuldsättningsgraden (Mazur 2007; Proença et al. 2014). Data 
för de utvalda faktorerna hämtades från databasen Retriever Business för de studerade åren 
2010 till 2015. 
 
När vilken sorts data som krävdes var införstådd återstod det hur denna studie skulle gå 
tillväga. Den genomgående metoden inom majoriteten av tidigare studier var att utföra en 
multipel regression samt att genom spridningsdiagram studera faktorernas enskilda 
förhållande (Talberg et al. 2008). Gordon och Lee (2001) ansåg att ett mer direkt sätt att testa 
effekten av en förändrad bolagsskatt på skuldsättningen hos företag är att studera de 
finansiella strategierna över tiden, en tillvägagångssätt som studien likväl tillämpade.   
 
Avslutningvis åtstod bearbetningen av all insamlad data från företagens årsredovisningar, för 
att sedan statistiskt säkerhetsställa resultatet med dataprogrammet SPSS Statistic Viewer. 
Först utfördes ett spridningsdiagram över de enskilda förhållandena av vardera faktor för att 
sedan utvärdera resultatet med den multipla regressionsmodellen.     

 

3.5 Variablerna 

De utvalda faktorerna i studien baseras på sekundärdata från företagens årsredovisningar 
under tidsperioden år 2010 till år 2015. De faktorer som valts att studeras i förhållande till 
skuldsättningsgraden är tillväxt, lönsamhet, tillgångsstruktur och storlek. Dessa faktorer 
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benämns som oberoende variabler medans skuldsättningsgraden benämns som den beroende 
variabeln. Dessa faktorer har en effekt på företagens kapitalstruktur, skuldsättningsgrad 
(Harris & Raviv 1991). Vidare har en sänkt bolagsskatt en effekt på företagens kapitalstruktur 
då den minskar fördelarna av externt finansieringsalternativ, lån från kreditinstitut (Wiberg & 
Damgaards 2013). Nedan beskrivs vardera variabels beräkning samt dess samband gentemot 
kapitalstrukturen. 

 

3.5.1 Beroende variabeln 

Enligt Proença et al. (2014) är skuldsättningsgraden den främsta faktorn som är relaterad till 
kapitalstrukturen hos företag. Proença et al. (2014) definierar skuldsättningsgraden som den 
totala skulden relaterad till totala tillgångarna. Skuldsättningsgrad förklarar hur historiskt 
företaget har finansierats med alternativen eget kapital kontra skulder (Proença et al. 2014). I 
Frank och Goyal (2009) studie var resultatet av optimal beräkning av skuldsättningsgraden i 
likhet med Proença et al. (2014) sätt att beräkna relationen. Likt dessa studier beräknas den 
beroende variabeln skuldsättningsgraden genom att ta företagets totala skulder dividerat på 
totala tillgångar.  
 
Enligt Myers (1977) fokuserar företagen på de bokförda tillgångarna i större bemärkelse än 
marknadsvärderade tillgångar. Eftersom bokförda tillgångar ger en rättvisare förklaring om 
företagets värdering. Bokförda tillgångarna är stabilare i värderingen jämfört med 
marknadsbaserade tillgångsvärdet, som kan fluktuera kraftigare beroende på rörelser i 
aktiemarknaden (Myers 1977). Detta som förklaring till varför studien har valt att använda 
bokförda totala tillgångar istället för marknadsvärderade tillgångar. 
 
Skuldsättningsgrad = Totala skulder (långfristiga + kortfristiga skulder) / Totala tillgångar   

 

3.5.2 Oberoende variabler 

3.5.2.1 Tillväxt 

Enligt Proença et al. (2014) är relationen mellan tillväxt och skuld positivt relaterade då en 
hög tillväxt signalerar till kreditgivare att företaget inte kommer att försumma sin 
betalningsskyldighet. Proença et al. (2014) talar även om studier som konstaterar motsatta 
förhållandet, att relationen mellan tillväxt och skuld även kan vara negativt relaterade då det 
kan leda till en lägre extern belåning för att minska risken belåning medför. Tillväxten 
beräknas i enlighetet med Proença et al. (2014) som förändring i omsättningen dividerat på 
föregående års omsättning.  
 
Tillväxt = (Nettoomsättning - Nettoomsättning föregående års bokslut) /  Nettoomsättning 
föregående års bokslut 
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3.5.2.2 Storlek 

Titman och Wessels (1988) menar på att storleken på företagen har en stark koppling till 
kapitalstrukturen. Större företag upplever en stabilare inkomst vilket minskar risken för 
konkurs som i sin tur leder till att de kan uppfylla sina förpliktelser av skuld (Proença et al. 
2014). Storleken av ett företag beräknas enligt Titman och Wessels (1988) som den naturliga 
logaritmen av omsättningen då de anser att denna beräkning återspeglar effekten av företagets 
storlek på dess kapitalstruktur.  
 
Storlek = ln Omsättning 

3.5.2.3 Tillgångsstruktur 

Titman och Wessels (1988) menar på att tillgångsstrukturen inom företag innefattar 
segregationen av företagets ekonomiska resurser, relationen mellan fasta tillgångar och dess 
totala tillgångar. Titman och Wessels (1988) förklarar att företag med fasta tillgångar som kan 
användas som säkerhet gentemot dess skuldförpliktelser i händelse av en konkurs ökar 
incitamentet för extern belåning. Tillgångsstrukturen beräknas i enlighet med Titman och 
Wessels (1988) som de fasta tillgångarna dividerat på de totala tillgångarna. 
 
Tillgångsstruktur = Fasta tillgångar / Totala tillgångar    

3.5.2.4 Lönsamhet 

Proença et al. (2014) och Myers (2007) använde rörelseresultatet dividerat på totala tillgångar. 
Måttet visar Return on Assets (ROA) för att beräkna lönsamheten, vilket kan förklaras som 
avkastningen på det totala kapitalet. Proença et al. (2014) förklarar att fördelarna med detta 
mått för lönsamhet är att det påvisar effektiviteten inom ett företag oavsett dess finansiering 
av kapital, på grund av att de finansiella kostnaderna inte tas med i beaktande. 
 
Lönsamhet (ROA) = (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) / Totala tillgångar  

 

3.6 Statistisk bearbetning av data 

De ovanstående faktorernas förhållande gentemot kapitalstrukturen skall mätas och även 
under de två tillfällena innan och efter skattesänkningen för att utläsa om en skillnad eller 
likhet existerar. För att mäta förhållanden mellan den beroende variabeln och de oberoende 
variablerna är ett lämpligt sätt genom multipel regression enligt Lind, Marchal och Wathen 
(2015 s.487). Detta sätt att mäta undersöker till hur stor del den beroende variabeln varians 
kan förklaras av de oberoende variablerna. För att kunna studera de oberoende variablernas 
förhållande gentemot den beroende variabeln konstrueras ett spridningsdiagram över de 
enskilda sambanden, sedan används den multipla regressionen för att indikera effekten de 
oberoende variablerna har på den beroende variabeln. 
 
Den beroende variabeln skuldsättningsgrad undersöks och hur stor del av dess varians som 
kan anknytas till de oberoende variablerna tillväxt, lönsamhet, tillgångsstruktur och storlek. 
Modellen är uppbyggd enligt följande ekvation:     
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Y= = 𝛼 + 𝛽%𝑥% + 𝛽'𝑥' + 𝛽(𝑥( + 𝛽)𝑥) + 𝜀  
Y=beroende faktorn 
𝛼= konstant 
𝛽+= koefficient 
𝑥+ =oberoende variabel 
𝜀= felterm 
 
För att hantera den slumpmässiga variationen, alltså hur stor roll slumpens inverkan har på 
resultatet, bestäms signifikansnivån till fem procent. För att kunna upprätthålla ett 
vetenskapligt resultat som innebär att i fem fall av hundra möjliga så kan resultatet ske av 
slumpen, en tillfällighet. För att uttrycka signifikansnivån används P-värde som påvisar hur 
stor inverkan slumpen har på resultatet. P-värde på 0,05 innefattar att resultatet är signifikant 
med fem procent sannolikhetsnivå, att resultatet är till 95 procent säkert. (Lind et al. 2015 
s.511). Lind et al. (2015 s. 512) menar på att en statistisk undersökning med ett P-värde på 
0,05 anses som statistiskt säkerhetsställd och med detta resonemang sätts denna studies 
signifikansnivå till 0,05. Det innebär att det högsta tillåtna värdet är 0,05 och lägre, då ett 
lägre värde ökar signifikansen (Lind et al. 2015 s. 512). 
 
Den multipla regressionen görs i det statistiska dataprogrammet SPSS Statistic Viewer, för att 
se förhållandet mellan variablerna. För att kunna besvara studiens frågeställning görs även en 
hypotesprövning. En hypotesprövning är när en utformning av hypoteser kring en population 
är gjord för att sedan testa om det föreligger trovärdighet kring hypotesen. Efter utformning 
av hypotes testat denna i ett statistiskt test för att sedan förkasta eller behålla nollhypotesen. 
(Lind et al. 2015, s.317). En nollhypotes är utformad att det inte existerar någon skillnad eller 
effekt av de oberoende variablerna på den beroende variabeln och förtecknas med 𝐻0. Det 
innebär att nollhypotesen säger att regressionen är noll och att den oberoende variabeln är av 
inget värde för den beroende variabeln. Till skillnad från nollhypotesen ställs en mothypotes 
(𝐻1) upp som förklarar att en skillnad eller effekt existerar, att regressionen är skild från noll 
(Lind et al. 2015 s. 487). Hypotesen för denna studie lyder som följande:  
 
𝐻0 = Ingen effekt mellan skuldsättningsgraden och den valda variabeln råder. 
𝐻1 = En effekt mellan skuldsättningsgraden och den valda variabeln råder.     
 
För att kunna avgöra effekten de oberoende variablerna har på den beroende variabeln 
beräknad determinationskoefficienten, R2. Med beräkningen anges förklaringsgraden och 
signifikansen och kan anta ett värde mellan 0-1 och påvisar i procent till hur stor 
förklaringsgrad variabeln har, till exempel om  - koefficienten påvisar 0,4 så kan denna 
variabel förklara variationen med 40 procent på den beroende variabeln (Lind et al. 2015 s. 
485). Att avgöra R2signifikansnivå görs med ett F-test för att utläsa om nollhypotesen ska 
behållas eller förkastas. F-värdet får inte överstiga det kritiska värdet som utsatts för P-värdet 
och om det överstiger 0,05 förkastas nollhypotesen och mothypotesen accepteras. Detta 
innebär att - koefficienten bidrar till variationen på den beroende variabeln. 
 
Vid multipel regression är det viktigt att ta hänsyn till felkällor som kan riskeras att existera, 
dessa felkällor benämns som multikollinearitet, heteroskedasticitet och autokorrelation. Den 
första felkällan multikollinearitet innefattar när de oberoende variablerna korrelerar med 
varandra, detta leder då till att studiens tillförlitlighet minskar. För att upptäcka denna felkälla 
görs en korrelationsmatris (Lind et al. 2015 s, 497). En korrelationsmatris bör inte enligt Lind 
et al. (2015 s, 498) innehålla korrelationer som överstiga 0,7 eller understiger - 0,7, denna 
matris görs i SPSS. Detta kan även styrkas med ett VIF- värde (Variance Inflation factor) som 
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inte får överstiga 10 för att modellen ska vara tillfredsställande och kunna utesluta 
multikollinearitet (Lind et al. 2015 s. 497). 
 
Andra felkällan heteroskedasticitet, innefattar en varierad spridning, att koefficienternas 
standardavvikelse ökar vilket i sin tur breddar konfidensintervallet och minskar 
tillförlitligheten inom studien. För att upptäcka heteroskedasticitet görs spridningsdiagram för 
att kunna tydliggöra variationen av spridningen. (Lind et al. 2015, s. 496). 
 
Tredje felkällan autokorrelation uppenbarar sig oftast då insamling av data görs under en 
längre tidsperiod. Felkällan mäter förhållandet av en variabel under olika tidsperioder. (Lind 
et al. 2015, s. 499). För testa för autokorrelation utförs oftast ett Durbin- Watsontest vars 
resultat kan varieras mellan 0 till 4. Om värdet ligger nära 2 anses det att ingen 
autokorrelation existerar och värden som är närmare 0  indikerar att autokorrelation 
förekommer. Värden som är större än 2 indikerar en negativ autokorrelation, dock uppstår 
relationen väldigt sällan (Lind et al. 2015, s.667).   

 

3.7 Reliabilitet 

Reliabilitet förklarar hur tillförlitligheten på måtten i studien är. Stabiliteten på 
studien  innefattar att måtten skall kunna testat ytterligare en gång och generera likartat 
resultat utan någon större fluktuation, alltså om måtten är tillräckligt stabila genom tiden 
(Bryman & Bell 2013, s. 171; Cohen, Manion & Morrison 2007, s. 146). I denna studien 
anses stabiliteten vara hög då måtten som används är utifrån historisk data av 
årsredovisningen som alltid kommer vara detsamma. En annan faktor inom reliabiliteten är 
den interna som innebär om mätningen är pålitlig, att de olika måtten som studeras har ett 
samband med varandra. Intern reliabilitet syftar till hur pålitlig studien är om den skulle göras 
om på nytt, om resultaten blir identiskt som tidigare studien (Bryman & Bell 2013, s. 171; 
Cohen et al. 2007, s. 147). Studiens sekundärdata är i form av konkreta siffror utifrån 
årsredovisningar som är av historiskt slag och kan därav inte manipuleras. Således bidrar det 
till att den interna reliabiliteten anses vara hög då siffrorna kommer att vara detsamma vid en 
ommätning och det som kan differentieras är avrundningsskillnader. Datainsamlingen i form 
av grundade teorier kan ändras genom tiden om ytterligare teorier skulle framkomma som 
motstrider dess tycke. Vid en studering av samma teorier vid en ny studie anses interna 
reliabiliteten hållas hög då teoriernas slutsatser är detsamma. Detta kan även kopplas till 
interbedömarreliabiliteten som innefattar bedömningar av data och dess översättning av 
observatörer (Bryman & Bell 2013, s. 171; Cohen et al. 2007, s. 147-148). Teorier som 
tillämpas i studien kan tolkas annorlunda av andra, risken återstår att vid en ny studie inte 
tolka utfallen av teoriernas påståenden likartat. Således gör det att interbedömarreliabiliteten 
anses vara något lägre.  
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3.8 Validitet 

Validitet är ett begrepp som innefattar om studien mäter det som den anses vilja mäta. Det vill 
säga om måtten som studeras verkligen fångar begreppet i fråga (Bryman & Bell 2013, s. 
173). I en longitudinell design kan validiteten möjligtvis ifrågasättas då studien endast tittar 
på en viss händelseperiod och då inte kan generaliseras. Begreppet ytvaliditet handlar om att 
måtten som studeras är relevanta för begreppet i sin helhet (Bryman & Bell 2013, s. 173). Då 
denna studie valt att studera faktorer gällande kapitalstrukturen för att mäta effekten av en 
sänkt bolagsskatt anses validiteten öka. Detta för att utefter teorierna är en sänkt bolagsskatt 
ett incitament till en lägre skuldsättning inom ett företag. Även att de faktorer som valts att 
studeras är relevanta som mått på sin förhållning gentemot skuldsättningsgraden. Faktorerna 
har valts ut efter noga studering av tidigare forskning för att sedan anses som relevanta att 
studera för kapitalstrukturen och deras förhållande gentemot skuldsättningsgraden. Således 
leder detta även in på begreppsvaliditeten som innefattar hur säker studien är på att mäta det 
begrepp i fråga, att utefter teorier utforma hypoteser som anses vara relevanta (Bryman & 
Bell 2013, s. 173; Cohen et al. 2007 s. 140). I studien är hypoteserna grundad på noggrant 
utvalda teorierna som anses vara relevanta och applicerbara på analysen och den empiriska 
datan, för att höja validiteten i studien. Resultatet i studien kan generaliseras inom den 
population som studerats och endast på den svenska marknaden. Bolagsskattesatsen varierar 
utifrån land och resultatet för denna studie bör beaktas för en generalisering inom andra 
marknader, även företagens incitament för kapitalstrukturen kan variera. Ytterligare en aspekt 
att beakta är att studiens resultat baseras på historisk data och kan nödvändigtvis inte 
användas för att förutse framtida händelser.  
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4. Empiriskt Resultat 
 

I avsnittet nedanför presenteras empirin som har insamlats för att bepröva studiens hypoteser 
“𝐻0 = Ingen effekt mellan skuldsättningsgraden och den valda variabeln råder” och “𝐻1 = 
En effekt mellan skuldsättningsgraden och den valda variabeln råder”. Fortsättningsvis 
kommer avsnittet ge genomgång av studiens deskriptiv data, spridningsdiagram, 
regressionsmodellens resultat samt studiens felkällor.  

 

4.1 Deskriptiv data  

I tabell 2, presenteras data som beskriver skillnaderna i medelvärde och standardavvikelse vid 
vardera period. Beroende variabel, skuldsättningsgrad, utläses en minskning med 0,0014 
punkter mellan de olika undersökningsperioderna.  

Vidare visar variabeln tillväxt att företagens tillväxt mellan perioderna har ökat, en kraftigare 
tillväxt sker för företagen mellan 2013 - 2015 än tidigare period 2010-2012. Den senare 
perioden uppvisar en tillväxttakt i medelvärde på 0,1456 punkter jämfört med perioden före 
bolagsskattesänkningen, vilket dåvarande tillväxttakt var 0,0946 punkter. Detta indikerar att 
företagens omsättningen ökar kraftigt under den senare perioden. Ett resultat som likväl kan 
utläsas i storleks variabeln. Storleksmässigt har företagens omsättningen ökat, perioden innan 
bolagsskattesänkningen var medelvärde för storleken 16,208 och efter 
bolagsskattesänkningen 16,4383, en indikation att företagen växer. Tillgångstruktur hos 
företagen har likaså visat att företagen investerar mer i fasta tillgångar, såsom maskin, 
byggnader eller varulager, datan har ökat från 0,6484 innan bolagsskattesänkningen till 
0,6795 efter att skattesänkningen har genomförts. Slutligen visas lönsamhetsmått som påvisar 
att lönsamheten har minskat, 0,0908 till 0,0856 från vardera period.  
 

  

 

Tabell	  2:	  Deskriptiv	  data	  före	  och	  efter	  bolagsskattesänkningen  

 
I Bilaga 1, redovisas medelvärdet och standardavvikelsen för vardera undersökningsår 2010 
till 2015. Vid en utläsning av medelvärdet för skuldsättningsgraden går det att konstatera att 
från år 2010 till år 2011 minskar skuldsättningsgraden med 0,0042 punkter, perioden 2011 till 
2012 ökade variabeln med 0,0179 punkter. Däremot efter bolagsskattesänkningen redovisar 
en nedåtgående trend gällande skuldsättningen, från 2012-2015 har variabeln minskat med 
0,0184 punkter. En sänkning av skuldsättningsgraden har genomgående skett vardera år under 
perioden 2012-2015.  
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4.2 Jämförelse utifrån spridningsdiagram 
I detta avsnitt kommer den beroende variabeln skuldsättningsgraden att jämföras med 
respektive oberoende variabel utefter perioderna, följaktligen period ett innan 
skattesänkningen och period två, efter bolagsskattesänkningen. Vid denna jämförelse finns 
ingen statistisk signifikans utan det studeras endast för att kunna urskilja likheter och 
skillnader mellan de olika tillfällena. Den statistiska signifikansen redovisas i senare avsnitt.  

 
4.2.1 Tillväxt 

Diagram 1 nedan indikerar hur företagen väljer att finansiera sin tillväxt. I det vänstra 
diagrammet som är baserad på datan från period ett, 2010 - 2012, visas ett svagt positivt 
samband mellan skuldsättningsgraden och företagens tillväxt. Period två till höger, 2013-2015 
visar ett negativt samband mellan skuldsättningsgrad och tillväxten. Således går det att utläsa 
en skillnad mellan de två olika perioderna då första perioden påvisar högre skuldsättningsgrad 
med en större spridning i tillväxten. Den andra perioden då sänkt bolagsskatt råder går det att 
utläsa att skuldsättningsgraden är lägre och att spridningen av tillväxten är någorlunda mer 
centrerat vid en punkt.   

  

Diagram	  1:	  Relationen	  mellan	  skuldsättningen	  och	  tillväxt,	  före	  och	  efter	  bolagsskattesänkningen 

 
4.2.2 Storlek 

Diagram 2 visar förhållande mellan skuldsättningen och företagens storlek. Period ett till 
vänster, år 2010-2012 påvisar ett svagt positivt samband mellan skuldsättningsgraden och 
företagens storlek. Vid period två till höger, år 2013-2015 går det att utläsa ett svagt, men 
dock någorlunda starkare positivt samband mellan variablerna.  
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Diagram	  2	  Relationen	  mellan	  skuldsättningsgraden	  och	  storlek,	  före	  och	  efter	  bolagsskattesänkningen	  

4.2.3 Tillgångsstruktur 

Diagram 3 visar förhållandet mellan skuldsättningsgraden och tillgångsstrukturen. Period ett 
till vänster, 2010-2012 indikerar på ett marginellt negativt samband mellan variablerna. Vid 
period två till höger, 2013-2015 går det att utläsa ett starkare negativt samband jämförelsevis 
med föregående period.  

        
Diagram	  3:	  	  Relationen	  mellan	  skuldsättningsgraden	  och	  tillgångsstruktur,	  före	  och	  efter	  bolagskattesänkningen  

 
4.2.4 Lönsamhet  

Diagram 4 visar sambandet mellan skuldsättningsgraden och lönsamhet hos företagen. 
Inledningsvis visar diagrammet för period ett till vänster, 2010-2012 att ett svag positivt 
samband mellan variablerna. Motsatta utfall gäller för period två till höger, 2013-2015 då ett 
någorlunda starkt negativt utfall går att tyda från diagrammet.  

     
Diagram	  4:	  	  Relationen	  mellan	  skuldsättningsgraden	  och	  lönsamhet,	  före	  och	  efter	  bolagsskattesänkningen 
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4.3 Regressionsmodellens resultat för period ett  

I tabellen 3 nedan redovisas resultatet av den multipla regressionen innan sänkningen av 
bolagsskatten, vid perioden var det 26,3 procent som var rådande bolagsskatt. Vid tolkning av 
F-värdet går det att utläsa att den överstiger den utsatta signifikansnivån på fem procent, som 
innebär att nollhypotesen inte går att förkasta gällande att betakoefficienterna bidrar till 
variation i skuldsättningsgraden. Vilket betyder att regressionsmodellen är insignifikant och 
kan inte bidra med ett statistiskt säkerhetsställt resultat för att bekräfta sambanden med de 
oberoende variablerna.      

 

Tabell	  3:	  .	  Resultatet	  av	  multipel	  regressionsanalys	  innan	  bolagsskattesänkningen  

 
4.3.1 Statistiska felkällor period ett 

För att försäkra att rätt tillvägagångssätt har använts vid utformandet av regressionsmodellen 
har ett flertal kontroller gjorts. Vid ytterligare en statistisk kontroll då variabler som avvek 
från den utsatta signifikansnivå rensades bort, blev modellen inte signifikant. Detta går även 
att utläsa utifrån de oberoende variablernas t-värde signifikans då de överstiger fem procent.  

I tabell 4 går det att utläsa att multikollinearitet är frånvarande. Som tidigare nämnt får 
värdena inte överstiga 0,7 eller understiger - 0,7. I tabellen nedan går det att utläsa att ingen 
variabel är nära dessa gränsvärden utan de anses vara väldigt låga. VIF- värdena som 
redovisas i tabellen ovan påvisar även den att multikollinearitet är frånvarande då detta värde 
inte får överstiga 10 för att modellen ska vara tillfredsställande. Det högsta VIF- värdet är för 
tillgångsstruktur på 1,153.    

 

Tabell	  4:	  	  Korrelation	  mellan	  variablerna	  före	  bolagsskattesänkningen	  

 



	   22	  

Den andra felkällan heteroskedasticitet går inte med säkerhet att utesluta dess frånvaro. Vid 
studerande av spridningsdiagrammen går det i några utfall se en relativt stor spridning längst 
med regressionslinjen vilket tyder på att heteroskedasticitet möjligtvis finns i studien. Den 
tredje felkällan autokorrelation som utläses med Durbin-Watsontestet landar på 1,847. Ett 
resultat som antyder att autokorrelation är frånvarande då värdet ska ligga i närheten av 2, 
vilket då 1,847 får anses som tillfredsställande för denna studie. 

 
4.4 Regressionsmodellens resultat för period två 

I tabellen 5 nedan redovisas resultatet av den multipla regressionen för period två, detta är 
alltså när bolagsskatten sänkts till 22 procent. Vid tolkning av F-värde går det att utläsa att 
den överstiger den utsatta signifikansnivån på fem procent. Även detta innebär att 
nollhypotesen inte går att förkasta gällande att betakoefficienterna bidrar till variation i 
skuldsättningsgraden. Vilket betyder att även denna regressionsmodellen är insignifikant och 
kan inte bidra med ett statistiskt säkerhetsställt resultat för att bekräfta sambanden med de 
oberoende variablerna.    

  

Tabell	  5:	  Resultat	  av	  multipel	  regressionsanalys	  efter	  bolagsskattesänkningen 

  

4.4.1 Statistiska felkällor period två 

För att kontrollera tillvägagångssättet vid perioden gjordes ytterligare en regression där 
avvikande variabler uteslöts från modellen. Vid testet blev regressionsmodellen signifikant 
vid endast innehållande av de två oberoende variablerna tillgångsstruktur och lönsamhet. 
Detta går även att utläsa genom att studera dessa variablernas t-värde signifikans då de 
understiger fem procent.  

I tabellen 6 nedan går det att utläsa att multikollinearitet är frånvarande då ingen av värdena 
överstiger 0,7 eller understiger -0,7. Värdena i tabellen är relativt låga och befinner sig långt 
från de kritiska värdena. VIF- värdena som går att utläsas i tabellen ovan visar även det på att 
multikollinearitet är frånvarande då det högsta värdet ligger på 1,269 vilket är långt bort från 
det kritiska värdet 10.  



	   23	  

  

Tabell	  6:	  Korrelationen	  mellan	  variablerna	  efter	  bolagskattesäkningen	  

 
Felkällan gällande heteroskedasticitet går inte heller vid denna period att utesluta dess 
existens då spridningsdiagrammen visar att spridningar från regressionslinjen finns. Det går 
inte att utesluta att heteroskedasticitet är frånvarande för studien. Den sista felkällan gällande 
autokorrelation går att utläsa är frånvarande då Durbin-Watsontestet visar ett värde på 1,903 
vilket är väldigt nära värdet 2 som eftersträvas. 
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5. Analys 
 

I analysavsnittet kombineras tidigare studiers resultat och teorier med studiens resultat för att 
kunna analysera utfallet. Inledningsvis analyseras spridningsdiagrammen för att vidare falla 
in på regressionmodellerna.    

 
 
Inledningsvis kan en skillnad i skuldsättningsgraden utläsas mellan de två perioderna. Vid 
period två då bolagsskattesänkningen har genomförts kan det utläsas att medelvärdet för åren 
i period två, är lägre än vid period ett före bolagsskattesänkningen. Ett resultat som styrks av 
tidigare studier (Gordon & Lee, 2001; Steiner & Dwenger, 2012 och Wiberg & Damgaard, 
2013) som påvisar att vid en sänkt bolagsskatt minskar företagen i  undersökningsländerna sin 
skuldsättningsgrad. Med förklaring av att effekten av skatteskölden sänks med 
bolagsskattesänkningen.   

 
5.1 Spridningsdiagrammen  

5.1.1 Tillväxt 

I sambandet mellan skuldsättningsgraden och tillväxt före bolagsskattesänkningen som 
redovisas i diagram 1, visas det ett marginellt positivt samband. Vilket är i enlighet med 
Graham (2000), som menade att trade-off teorin avväger fördelarna och nackdelarna av 
skuldfinansiering med hänsyn till bolagsskatten. Det positiva sambandet vid första perioden 
bekräftas utefter argumentationen av Graham (2000), företag använder sig i större 
utsträckning av lån från kreditinstitut. Fördelarna med skatteskölden och en optimal 
skuldsättningsgrad ger företagen större benägenhet att belåna tillväxten med lån från 
kreditinstitut. Vid perioden två visas ett negativt samband mellan skuldsättningsgraden och 
tillväxten. Med förändrade bolagsskatten har incitamenten för att finansiera tillväxten med lån 
från kreditinstitut minskat och istället prioriterar företagen att finansiera tillväxten med internt 
kapital. Vilket är enlighet med Pecking order teorin och Dang (2013) som menar att företagen 
bör balansera fördelarna och nackdelarna med skuldsättning. Dang (2013) menar på att 
företag i enlighet med pecking order teorins asymmetriska information gällande investeringar, 
väljer att förlita sig på internt kapital vid framtida investeringar och behovet av extern 
finansiering minskar för tillväxt. Spridningsdiagrammet uppvisar ett mönster som är i enlighet 
med tidigare forskning. Bland annat Proença et al. (2014) talar om att relationen mellan 
tillväxt och skuldsättningsgrad kan vara negativt relaterade, då det leder till lägre extern 
belåning för att även minska risken belåning medför. 

 
5.1.2 Storlek  

Relationen mellan skuldsättningen och företagets storlek visar i båda perioderna ett positivt 
samband. Detta överensstämmer med tidigare forskning som tyder på att större företag bör 
öka skuldsättningsgraden utefter företagsstorleken (Talberg et al. 2008). Större företag har 
lägre risk för finansiell stress genom att de sällan hamnar i obestånd gentemot de finansiella 
antaganden (Titman & Wessels 1988). Pecking order teorin förespråkar dock en negativ 
relation mellan företagsstorlek och skuldsättningsgraden då större företag upplever lägre 
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asymmetrisk informationsproblematik och således lägre belåningskostnader för större företag. 
Likaså är företagen i större utsträckning lönsammare vilket gör att de prioriterar internt 
kapital (Myers & Majluf 1984).       

 
5.1.3 Tillgångsstruktur  

Större företag med fler fasta tillgångar bör finansieras med långfristiga skulder, alltså att vid 
fler materiella tillgångar desto större mängd långfristiga skulder (Steiner & Dwenger 2012). 
Långivare värdesätter dessa tillgångar vid kreditprövning vilket betyder att företag med högre 
fasta tillgångar borde ha en högre skuldsättningsgrad (Steiner & Dwenger 2012). Vilket inte 
är fallet vid någon av perioderna som studien undersökte då de hade en negativt samband 
gentemot skuldsättningsgraden. Detta påvisar att tidigare forskning inte speglas i utfallet. 
Utefter Steiner och Dwenger (2012) blir utfallet för denna studie det motsatta, då företag 
troligtvis väljer att finansiera fasta tillgångar med internt kapital än av lån från kreditinstitut.  

 
5.1.4 Lönsamhet 

I korrespondens med tidigare forskning går det att utläsa i spridningsdiagrammet att vid en 
minskad skuldsättningen ökar lönsamheten. Pecking order teorin förespråkar att företag med 
högre lönsamhet mer troligt väljer att finansiera investeringar med internt kapital före lån från 
kreditinstitut (Dang 2013). Det resultat som anses förvånande är att period ett har en positiv 
relation mellan skuldsättningsgraden och lönsamheten. Detta i sin tur kan förklaras med trade 
off teorin, att lönsamma företag har incitament att nyttja skattesköldens fördelar (Kraus & 
Litzenberger 1973). Vilket kan förklara till varför relationen förändras i period två. Eftersom 
incitamenten att ackumulera skuld från kreditinstitut minskas, väljer företagen att finansiera 
investeringar med interna medel. Som leder till att skuldsättningen bör sjunka med tiden, men 
på bekostnad av lönsamheten (Frank & Goyal 2013).    

 
5.2 Regressionsmodellerna 

Utifrån regressionmodellerna i avsnitt 4.3 och 4.4 går det att utläsa att båda är insignifikanta. 
Vilket tyder på att de samband som beskrivits med spridningsdiagrammet för vardera 
variabel, inte går att säkerhetsställa. Vid andra perioden går det att utläsa att två variabler har 
en signifikansnivå som understiger det kritiska värdet 0,05. Variablerna som blev signifikanta 
vid period två men inte vid period ett är tillgångsstrukturen och lönsamheten.  
Att lönsamheten blir signifikant vid period två då en sänkt bolagsskatt råder kan argumenteras 
med Wiberg och Damgaards (2013) resonemang. De talar om att en sänkt bolagsskatt minskar 
fördelarna för stora börsföretag att inneha skuldsättning, detta för att fördelarna med 
skatteskölden sjunker. Alltså väljer företaget att amortera mer vid en lägre bolagsskatt likväl 
prioriterar att finansiera investeringar med eget kapital (Wiberg & Damgaards 2013). Likväl 
menar Wiberg och Damgaards (2013) att frigörandet av kapital som tidigare till den högre 
bolagsskatten, kan allokeras på andra nyttor, såsom amortering eller nya investeringar efter 
sänkning av bolagsskatten.   
 
Förklarande för att tillgångsstrukturen blir signifikant vid period två kan resoneras med att en 
ökad tillgångsstruktur, följaktligen ju fler fasta tillgångar, leder till en negativt samband till 
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skuldsättningsgraden. Enligt pecking order teorin så förutspår det att företag som innehar fler 
fasta tillgångar kommer vara mindre utsatta för asymmetrisk informationsproblem och 
därmed vara mindre benägna till att utfärda skuld, värt att klargöra är att denna relation tillhör 
ovanligheten (Mazur 2007). Vilket kan kopplas till att större företag inte är benägna att ta 
stora risker, företagen väljer finansieringsalternativet som innebär lägst risk (Myers & Majluf 
1984).  
 
Tillgångsstrukturen bör i enlighet med större delen tidigare forskning att vara så som Titman 
och Wessels (1988) förutspår. Att företag med fler fasta tillgångar som kan användas som 
säkerhet gentemot dess skulder vid en eventuell konkurs ökar incitamentet för extern 
belåning, relationen bör således vara positiv (Mazur 2007). Detta resultat som studien påvisar 
går således inte att förklara utifrån etablerad forskning.  
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6. Slutdiskussion 
 

I detta avsnitt diskuteras studiens innehåll och resultat utifrån faktorernas enskilda likheter 
och skillnader gentemot skuldsättningsgraden. Även utifrån resultatet av den multipla 
regressionen som utförts.  

 
 
Syftet med denna studie var att studera likheter och skillnader på de utvalda företagens 
kapitalstruktur med avseende på erkända kapitalstruktursfaktorer. Därtill även undersöka om 
kapitalstrukturen utefter de utvalda faktorerna skilde sig vid olika rådande bolagsskatter, 
period ett då bolagsskatten låg på 26,3 procent och period två då bolagsskatten sänktes till 22 
procent. Vidare om det gick att utläsa företagens val av finansieringsform. 
 
Studien ger en antydan om att kapitalstrukturen haft en skillnad mellan de två perioderna, 
innan och efter skattesänkningen. Efter skattesänkningen går det att utläsa att företagen 
generellt har sänkt sin skuldsättningsgrad medans de andra faktorerna som studerats har ökat 
sitt medelvärde med undantag gällande lönsamheten. Varpå lönsamhetens minskning 
troligtvis beror på att internt kapital har använts för att finansiera för de andra faktorerna, som 
exempelvis tillväxten. Bilaga 1 redovisas medelvärdet för vardera år och det som går att 
utläsa är den nedåtgående trenden av skuldsättningsgraden från åren 2012-2015. Variabeln 
skuldsättningsgrad har minskat med 0,0184 punkter från att åren innan haft en generell 
uppåtgående trend. En trend som styrker att en effekt av bolagsskatten går att utläsa. Den 
nedåtgående trenden hos skuldsättningsgraden initierades när bolagsskatten sänktes och sedan 
fortsatt nedåtgående resterande år när 22 procent i bolagsskatt var rådande.  
 
I regressionsmodellerna har tillväxten en positiv relation till skuldsättningsgraden före 
bolagsskattesänkningen, och efter sänkningen övergår relationen till en negativ. Vad som är 
anmärkningsvärt för koefficienten tillväxt är att den har minskat för andra perioden jämfört 
med första perioden. Troligtvis är företag mindre benägna att finansiera tillväxten med lån 
från kreditinstitut efter bolagsskattesänkningen. Koefficienten för lönsamheten har likväl skett 
en förändring mellan de två perioderna, före bolagsskattesänkningen var lönsamheten positiv 
till skuldsättningen. Efter sänkningen har koefficienten ändrats till negativ, som möjligtvis 
innebär att företaget finansierar tillväxten med bekostnad på lönsamheten. Koefficienten 
företagsstorlek är i båda perioderna positivt till skuldsättningsgraden vilket tyder på att större 
företag tenderar att ha en högre skuldsättning. Tillgångsstrukturen i båda perioderna visade ett 
negativt samband till skuldsättningsgraden, en indikation på att fler fasta tillgångar minskar 
incitamentet för en ökad skuldsättning. Utefter detta kan det spekuleras kring att företag med 
fler fasta tillgångar i större utsträckning använder internt kapital än lån från kreditinstitut för 
att att finansiera nya fasta tillgångar.  
 
Uteslutande kan man dra slutsatsen att företagen har en mindre benägenhet att använda 
finansieringsalternativet lån från kreditinstitut efter bolagsskattesänkningen. Det går att 
spekulerar kring huruvida företagen beaktar incitamentet för att ackumulera skuldsättning från 
kreditinstitut vid val av finansieringsmetod, eftersom effekten av skatteskölden har minskat. 
Alternativ att företag inte ser en hög risk med att ackumulera skuldsättning och därav 
prioriterat att finansiera tillväxten med internt kapital. 
  
Likheterna och skillnaderna utifrån spridningsdiagrammen går inte att bekräfta med 
regressionsmodellerna. Dessa modeller är de som styrker sambanden som går att utläsa i 
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spridningsdiagrammen, vilket avsaknas för denna studie då modellerna var insignifikanta. Ett 
utfall som kan härledas av en hög heteroskedasticitet i studien. Den oberoende variabelns 
varians är oförklarlig till den beroende variabelns varians, spridningen är inte konstant jämn i 
förhållande till varandra. Dock är andra felkällors existens frånvarande vilket gör att modellen 
förväntas kunna utgöra en pålitlig indikator.   
 
Sammanfattningsvis går det att konstatera att denna studie bekräftar den komplexiteten som 
råder gällande kapitalstruktur. Resultatet av studien kan endast ge en illustrativ bild över 
likheterna och skillnaderna mellan de utvalda faktorerna vid en bolagsskattesänkning. De 
faktorerna som av tidigare forskning ansetts som generella kapitalstruktursfaktorer kan inte 
sägas ge en signifikant förståelse gällande noterade företag på Stockholmsbörsen Large Cap-
lista vid en bolagsskattesänkning.   
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7. Kritik av eget arbetet 
 

Detta avsnitt presenterar en generell kritik gentemot studien, de svagheter och styrkor som 
existerat.  

 
  
Den kritik som kan riktas mot studien är främst den tillit som lagts på databasen Retriever 
Business för att samla in all nödvändig data. Risken att databasen inte ger korrekt information 
är något som studien är kritisk till. För att säkerhetsställa att databasen besitter trovärdig data 
har manuella stickprov genomfört för att validera datan. Genom att manuellt hämta 
information gällande ett specifikt företag utifrån dess årsredovisning, kan siffrorna 
kontrolleras och kompareras mot data som genererats av Retriever Business databas. Studiens 
statistiska beräkningarna har granskat genom att beräknas dubbla gånger, för att 
säkerhetsställa att utfallet blir detsamma återigen. 
 
Valet av tidsperioden kan anses som kritisk i den mån att det ska gå att fånga upp en effekt av 
en sänkt bolagsskatt, utifrån tidigare studier (Gordon & Lee 2001; Proenca et al. 2014) har 
förslaget gällande tillvägagångssättet utförts på identiskt vis och med fokus på utvalda 
faktorerna så bör likheter eller skillnader kunna fångas upp av data. De utvalda faktorerna är 
utvalda på grund av dess direkta koppling gentemot skuldsättningsgraden, vilket då bör 
påverkas av bolagsskatten. Dock går det inte att helt uteslutande argumentera att endast de 
utvalda faktorerna påverkar skuldsättningsgraden. Det finns enligt tidigare forskning ett flertal 
faktorer som är kopplade till kapitalstrukturen men som denna studie inte tog i beaktande. För 
att öka trovärdigheten för denna studie valdes de faktorerna som främst påverkar 
kapitalstrukturen.     
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8. Förslag till vidare forskning 

I avslutandeavsnittet nedan presenteras infallsvinklar och möjligheter för framtida forskning 
att fördjupa kunskapen inom området. Likaså presenteras erfarenheter som samlats ihop 
under undersökningsperioden som kan ge forskare insiktsfull fakta för att tillämpa i 
forskning. 

 
Denna studie har fokuserat på ett specifikt population för undersökningen, företag noterade på 
Stockholmsbörsens Large Cap-lista. Det skulle vara av intresse att undersöka ett mer friare 
populationskriterium, exempelvis onoterande företag, företag noterade på en annan börs eller 
företag kategoriserade i annan företagsstorlek.  
 
Till vidare studier skulle även tidsperioden för undersökningen sträckas längre då detta 
kanske kan fånga upp fler förändring över tiden. Möjligtvis att studera företag vid fler 
bolagsskattesänkningar för att se om det går att hitta likheter och skillnader mellan 
bolagsskattesänkningsperioderna. Även finns det ett flertal kapitalstruktursfaktorer som kan 
tas med i beaktande. Vid vidare studier skulle det vara intressant att studera ytterligare 
faktorer för att upptäcka dess påverkan på skuldsättningsgraden. Likväl fokusera på faktorer 
som är sammanlänkat med bolagsskattesatsen för att kunna fånga upp effekten en 
höjning/sänkning som bolagsskatten kan ge. En annan intressant infallsvinkel vore att 
tillämpa andra typer av beräkningar för variablerna som använts i studien. Flera av faktorerna 
kan beräknas på ett flertal olika sätta, vilket skulle vara intressant att studera om utfallet blir i 
likhet med den aktuella studiens resultat.  
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