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SAMMANFATTNING 
 
Titel: Hållbarhetsprestationer och bolagsskatt: Komplement eller substitut? - En 
kvantitativ studie om publika europeiska bolag 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 
 
Författare: Nicklas Johansson 
 
Handledare: Jan Svanberg 
 
Datum: 2017 - Januari 
 
Syfte: Företagens sociala ansvar (CSR) är en viktig fråga för många av företagets 
intressenter, inte minst samhället. Hur företag betraktar bolagsskatt som en del av detta 
ansvar är därmed en betydelsefull fråga då statens skatteintäkter bidrar till välfärden i 
samhället. Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan CSR och 
europeiska bolags effektiva skattesats, dels utifrån total CSR-prestation samt utifrån 
dimensioner av CSR. 
 
Metod: Studien utgår från en positivistisk forskningsfilosofi och en deduktiv ansats. 
Studien har vidare en kvantitativ strategi och en longitudinell design för att samla in 
sekundärdata från Thomson Reuters databas Datastream för åren 2011-2016. Urvalet 
består av 465 publika europeiska företag för vilka data analyserats med multipla 
regressionsanalyser i statistikprogrammet IBM SPSS.  
 
Resultat & slutsats: Studiens resultat indikerar ett negativt samband mellan total CSR-
prestation och bolagsskatt, men att detta samband drivs av att CSR-aktiviteter inom 
miljödimensionen har en starkare negativ inverkan än den positiva inverkan som CSR-
aktiviteter inom den sociala dimensionen bidrar med. Slutsatsen därav är att CSR och 
bolagsskatt både kan utgöra substitut och komplement till varandra. CSR-aktiviteter 
inom miljödimensionen används som substitut till bolagsskatt medan bolagsskatt 
betraktas som ett komplement till CSR inom den sociala dimensionen.  
 
Förslag till fortsatt forskning: Då sambanden visat sig skilja sig åt mellan olika 
dimensioner bör framtida forskning inte utgå från ett samlat mått på CSR utan gå in mer 
i detalj på de kategorier och indikatorer som bygger upp dimensionerna. Det kan också 
finnas skillnader mellan industrier och land, varför det vore intressant med studier som 
undersöker sambandet inom respektive industritillhörighet och land i Europa.  
 
Uppsatsens bidrag: Studien bidrar till att fylla forskningsgapet som existerat för 
europeiska bolag om sambandet mellan CSR och bolagsskatt samt till att undersöka 
sambandet på dimensionsnivå av CSR. Studien bidrar också till teorin om CSR och 
bolagsskatt som substitut, komplement eller oberoende aktiviteter. Slutligen kan studien 
öka förståelsen för hur bolags CSR- och skattebeteende hänger ihop hos myndigheter 
och organisationer som arbetar med lagstiftning och upprättandet av riktlinjer för 
hållbarhetsredovisning.  
 
Nyckelord: CSR, ETR, ESG, socialt ansvar, hållbarhetsarbete, bolagsskatt, 
skattebetalningar, miljödimension, social dimension och företagsstyrningsdimension. 
 



 

 

ABSTRACT 
 
Title: Sustainability performance and corporate tax: Complement or substitute? - A 
quantitative study of public European companies 
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Author: Nicklas Johansson 
 
Supervisor: Jan Svanberg 
 
Date: 2017 - January 
 
Aim: Corporate Social Responsibility (CSR) is an important issue for many of the 
company's stakeholders, not least society. How companies regard corporate tax as part 
of this responsibility is therefore an important issue as the state's tax revenues contribute 
to the welfare of society. The purpose of this study is to investigate the relationship 
between CSR and European companies' effective tax rate, partly based on total CSR 
performance as well as dimensions of CSR. 
 
Method: The study is based on a positivistic research philosophy and a deductive 
approach. The study also has a quantitative strategy and a longitudinal design for 
collecting secondary data from the Thomson Reuters database Datastream for the years 
2011-2016. The sample consists of 465 public European companies for which data were 
analyzed by multiple regression analyzes in the IBM SPSS statistics program. 
 
Result & conclusions: The study's results indicate a negative relationship between total 
CSR performance and corporate tax, but this connection is driven by the stronger 
impact of CSR activities in the environmental dimension relative to the positive impact 
of CSR activities in the social dimension. The conclusion is that CSR and corporate tax 
can both be substitutes and complementary to each other. CSR activities within the 
environmental dimension are used as substitutes for corporate tax while corporate tax is 
considered as a complement to CSR in the social dimension. 
 
Suggestions for future research: When the relationships were found to differ between 
different dimensions, future research should not be based on a single measure of CSR, 
but go into more detail on the categories and indicators that build the dimensions. There 
may also be differences between industries and countries, so it would be interesting 
with studies that examine the relationship within each industry and country in Europe. 
 
Contribution of the thesis: The study contributes to filling the gap of research that 
exists for European companies on the relationship between CSR and corporate taxation 
and to investigate the relationship at the dimensional level of CSR. The study also 
contributes to the theory of CSR and corporate taxation as substitutes, complements or 
independent activities. Finally, the study can increase understanding of how companies' 
CSR and tax behavior relate to government agencies and organizations involved in 
legislation and the establishment of guidelines for sustainability reporting. 
 
Keywords: ETR, Corporate Tax, Tax Payments, CSR, ESG, Social Responsibility, 
Sustainability, Environmental Dimension, Social Dimension and Corporate Governance 
Dimension. 
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1. Inledning 
 

Det inledande kapitlet beskriver bakgrunden till arbetet, följt av en problemdiskussion. Sedan 

anges arbetets syfte samt en disposition över resterande kapitel i arbetet. 

 
 

1.1 Bakgrund 
 

Företagens sociala ansvarstagande (CSR, Corporate Social Responsibility) och 

hållbarhetsredovisning har blivit en allt viktigare fråga då många av företagens intressenter i 

större utsträckning kräver transparens och att företagen tar ansvar för den påverkan de har på 

samhälle och miljö. Myndigheter, media och andra övervakande organisationer granskar 

ständigt företagens verksamhet och flera stora avslöjanden, som Panamadokumenten (ICIJ, 

2017) och Offshore-läckan (ICIJ, 2013), visar att stora multinationella företag gömmer undan 

enorma summor pengar i så kallade brevlådeföretag i skatteparadis, vilka annars hade bidragit 

till den sociala välfärden i samhället genom skatteintäkter. Detta trots att många av dessa företag 

arbetar hårt med CSR och ger stora bidrag till välgörande ändamål. 

 

Trots att företag själva i viss utsträckning kan påverka hur mycket skatt de betalar och det 

därigenom faktiskt existerar en dimension av socialt ansvarstagande i bolagens 

skattebetalningsvilja, har diskussionen om bolagens skatter i hållbarhetssammanhang varit 

mycket blygsam. En möjlig tolkning av det förhållandet är att medan hållbarhetsprestationer 

kan anses vara frivilliga uttryck för bolagens samhällsansvar är skatteansvaret huvudsakligen 

obligatoriskt och styrt av myndigheter och nationella regler. Omfattningen av ett företags 

skatterättsliga ansvar kan i det perspektivet inte ses som bolagets sätt att ta ett frivilligt ansvar 

för samhällets utmaningar utan snarare som en underkastelse av samhällets tvångsmakt mot 

individer och företag. Det faller sig därför naturligt att betrakta bolagsbeskattning som en aspekt 

utanför ramarna för CSR- eller hållbarhetsdiskussionen. Den stora variation som existerar 

mellan företags skatteåtaganden ger emellertid uttryck för en annan tolkning. Företag kan själva 

påverka i vilken omfattning de betalar skatt och skattebetalningar kan ses som uttryck för en 

vilja att bära ansvaret för samhällets kostnader. I detta perspektiv borde det finnas starka 

kopplingar mellan företags vilja till hållbarhetsprestationer och företags vilja att betala skatt. 

Den internationella forskningen har dock visat att det inte nödvändigtvis är på det sättet. Istället 

kan det vara så att företag som tar ett stort ansvar för hållbar samhällsutveckling gör allt som 
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står i deras makt för att undvika att betala skatt. Det är till exempel möjligt att bolag som anser 

sig fullgöra viktiga åtaganden på hållbarhetsområdet ser stora skattebetalningar som en 

begränsande inskränkning i sin förmåga till goda handlingar eftersom ju mer bolaget betalar i 

skatt desto mindre resurser har det till CSR-aktiviteter. Om företagen förhåller sig till 

skatteansvaret på detta sätt borde det finnas ett negativt samband mellan CSR-prestationer och 

viljan att betala skatt. Andra tolkningar är emellertid möjliga och den internationella 

forskningen har inte givit några slutliga svar på hur bolagens förhållande till CSR och viljan att 

betala bolagsskatt hänger samman. Området är av stor betydelse eftersom skattebetalningar är 

en av samhällets viktigaste intäktskällor.  

 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Det främsta och mest använda ramverket för hållbarhetsredovisning tillhandahålls av 

organisationen Global Reporting Initiative (GRI) som också arbetar för att företag ska förstå 

vilken inverkan de har på klimatförändringar, mänskliga rättigheter och den sociala välfärden 

(GRI, 2017). Riktlinjerna i GRI (2013, 2016) föreskriver bland annat att företagen ska redovisa 

detaljerad information om de skattebetalningar de gjort i respektive länder. Detta innebär med 

andra ord att skattebetalning är en aspekt av hållbarhetsarbete och socialt ansvarstagande enligt 

GRI. Davis, Guenther, Krull och Williams (2016) finner dock att nästan hälften av det 

slumpmässiga urval av högkvalitativa hållbarhetsrapporter som de granskat utesluter den 

skatteinformation som riktlinjerna i GRI förespråkar. I rapporterna återfanns både positiva och 

negativa uttalanden om skattebetalningar. Vissa beskrev vikten av bolagsskatten för den sociala 

välfärden i samhället. Andra menade att höga skattesatser motverkar innovation, investeringar 

och skapandet av arbetstillfällen, varför skatt minskar företagets möjlighet att bidra till den 

sociala välfärden. Detta visar hur företag skiljer sig åt i hur de betraktar bolagsskatt som ett 

bidrag till välfärden och ett komplement till CSR. 

 

Flera forskare (Hoi, Wu & Zhang, 2013; Huseynov & Klamm, 2012; Landry, Deslandes & 

Fortin, 2013; Lanis & Richardson, 2012b; Watson, 2015) som undersöker sambandet mellan 

CSR och företagens skattebetalningar använder sig av termer som skatteaggressivitet (tax 

aggressiveness) och skatteflykt (tax avoidance) när de relaterar till företagens skattebetalningar 

samt beskriver hur företag systematiskt och med avsikt undviker att betala den skäliga andel 

skatt som är erforderlig. När jag i studien skriver om företagens skattebetalningar samt 
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bolagsskatt avser jag, precis som Davis et al. (2016), den inkomstskatt som företagen betalar 

utefter företagets resultat av verksamheten, det vill säga efter alla skattesänkande 

manipulationer. Liksom majoriteten av den tidigare forskningen om sambandet använder jag 

företagens effektiva skattesats (ETR) som mått på skattebetalningen. 

 

Teorier om CSR menar att företagets sociala ansvar innebär att gå bortom delägarnas 

vinstmaximering för att också tillfredsälla företagets övriga intressenter (Carroll, 1979; Garriga 

& Mele, 2004; Mackey, Mackey & Barney, 2007). Det är dock inte bara företagens åsikter 

huruvida företagens skattebetalningar ska ses som ett komplement till CSR eller inte som går 

vitt isär, utan detta kan även uttydas i litteraturen. Resultatet av de studier som gjorts på 

sambandet mellan CSR och företagets skattebetalningar har visat på olika riktningar eller inget 

samband alls och teorierna om hur och varför är flera (Davis et al., 2016; Hoi, Wu & Zhang, 

2013; Huseynov & Klamm, 2012; Landry, Deslandes & Fortin, 2013; Lanis & Richardson, 

2015; Watson, 2015)  

 

De studier som visat på ett positivt samband kan kopplas till intressent- och 

företagskulturteorin. Att betala skatt trots att det enligt lagstiftning går att undvika skulle 

innebära ett avsteg från vinstmaximering och en resursallokering från aktieägarna till samhället 

och den sociala välfärden, vilket talar för intressentteorin (Cordeiro & Tewari, 2015; Laplume, 

Sonpar & Litz, 2008) som åsyftar vikten av att företaget ombesörjer alla intressenters behov. 

Avi-Yonah (2008) argumenterar för att företag ur ett CSR-perspektiv inte bör utföra 

transaktioner enbart med syfte att minska skattebetalningar även då det är lagligt. Christensen 

och Murphy (2004) beskriver betalning av skatt som företagens mest fundamentala bidrag till 

samhället. Om företagen uppfattar skatten som ett komplement och en viktig del av CSR borde 

de som har ett stort engagemang för CSR också betala mer skatt än de som inte anser att socialt 

ansvar är viktigt. Detta går också hand i hand med företagskulturteorin (Alvesson & Lindkvist, 

1993; Col & Patel, 2016) som innebär att man inom företaget har en kultur som bidrar till att 

man tar liknande beslut i olika frågor utifrån samma etiska förhållningssätt. En studie av Kim, 

Park och Wier (2012) visar att företag som tar socialt ansvar genom CSR också är mindre 

benägna att försöka komma undan skattebetalningar till skillnad från de som tar mindre socialt 

ansvar. Även Lanis och Richardson (2012b, 2015) hittar ett negativt samband mellan CSR-

aktiviteter och undvikande av skattebetalningar hos företag i både Australien och USA. Dessa 

teorier och studier stödjer ett positivt samband mellan CSR och skattebetalning samt teorin att 

bolagsskatt är ett komplement till CSR.  
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Teorier som talar för ett negativt samband mellan CSR och bolagsskatt är legitimitets- och 

riskhanteringsteorin. Vissa forskare menar att CSR-aktiviteter används för att bygga upp ett 

moraliskt kapital för att förbättra ryktet och motverka effekterna av dålig publicitet (Fombrun, 

Gardberg & Barnett, 2000; Godfrey, 2005; Godfrey, Merrill & Hansen, 2009). Om företag 

riskerar dåligt rykte genom oacceptabel hantering av skatten och använder CSR-aktiviteter som 

substitut för skattebetalning för att minska risken att skada varumärket, stödjer det 

riskhanteringsteorin (Godfrey, 2005; Minor & Morgan, 2011). Resonemanget pekar också på 

legitimitetsteorin (Lanis & Richardson, 2012a; O'Donovan, 2002), då det tyder på att företag 

söker social acceptans för sina handlingar och satsar på CSR för att vidmakthålla sin legitimitet 

trots engagemang i något som anses ohederligt. Detta förhållande stöds av Davis et al. (2016) 

som visar att företag med högre CSR-värden har en lägre effektiv skattesats och vise versa. 

Deras studie finner också ett samband som tyder på att företag med högre CSR-värden 

spenderar mer resurser på lobbyverksamhet för att sänka skatten än de med lägre CSR-värden. 

Ett annat argument för ett negativt samband är att vinstdrivande företag inom den privata 

sektorn är effektivare på att utnyttja resurser än den offentliga sektorn och därför också är bättre 

på att allokera resurser till den sociala välfärden (Henderson & Malani, 2009; Hines, Horwitz 

& Nichols, 2010; McGee, 2010; Porter & Kramer, 2006). Statliga bidrag blir enligt Lantos 

(2001) mindre effektiva på grund av den långa vägen genom all byråkrati och lagstiftning. 

Utifrån ett sådant perspektiv är bolagsskatten inte ett komplement till CSR utan snarare en 

avledning till ett sämre alternativ. Med detta synsätt bör företag som tar socialt ansvar betala så 

lite skatt som möjligt. Som jag tidigare nämnt anser vissa företag att skattebetalning hämmar 

innovation, arbetstillväxt och investeringar. Detta stöds av Djankov, Ganser, McLiesh, 

Ramalho och Shleifer (2010) som kommer fram till att bolagsskatt har en stor negativ effekt på 

investeringar och entreprenörskap.  

 

Det finns också de studier som stödjer den mer traditionella aktieägarteorin (Carson, 2003; 

Smith & Hasnas, 1999) om att företag enbart engagerar sig i aktiviteter för att maximera värdet 

för delägarna, vilket då även gäller CSR-aktiviteter. Dhaliwal, Li, Tsang, och Yang (2011) fann 

att företag som under ett år uppvisat höga kapitalkostnader tenderade till att påbörja CSR-

aktiviteter då detta attraherar investerare och sänkte kapitalkostnaden. Även Lev, Petrovits och 

Radhakrishnan (2010) hittade bevis som tyder på att företagens bidrag till välgörenhet hade 

ekonomiska incitament. Enligt denna teori förväntas företag spendera resurser på CSR och 

skattebetalningar som bidrag oberoende av varandra och enbart då det finns ekonomiska motiv. 
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Härefter skulle det inte finns något samband, vilket skulle förklara varför vissa studier inte 

funnit någon relation mellan styrkor i CSR och skattesatsens storlek (Hoi et al., 2013; Huseynov 

et al., 2012). Andra studier tyder på att det inte finns något direkt samband mellan CSR och 

företagens skattebetalningar, utan att relationen påverkas av en mellanliggande variabel. 

Watson (2015) fick fram olika resultat om sambandet mellan CSR och företagens 

skattebetalningar beroende av företagens lönsamhet och tillgängligheten av resurser. Detta 

stämmer överens med ”slack resource”-teorin, som innebär att företag har större benägenhet att 

allokera resurser till intressenter utöver ägarna om det finns en större tillgänglighet av resurser 

och om lönsamheten är bättre (Campbell, 2007; Watson, 2015). 

 

Vissa forskare påstår alltså att bolagsskatt är ett komplement till CSR, andra föreslår att de 

fungerar som substitut och några menar att de ska hanteras var för sig. Det finns alltså tre 

konkurrerande teorier och visst stöd för var och en. Behovet av empiriska undersökningar är 

uppenbart. Min studie vidgar de tidigare nästintill uteslutande amerikanska studierna genom att 

undersöka ett urval av europeiska bolags skattebetalningar och CSR-aktiviteter. Det finns flera 

anledningar till att de amerikanska resultaten inte automatiskt kan generaliseras till Europa. För 

det första tyder flera studier på signifikanta skillnader i företagens redovisningsrapporter mellan 

kontinenterna, vilket är konsekvenser av olika redovisningsstandarder i regelverken Generally 

Accepted Accounting Principles (GAAP) som används i USA och International Financial 

Reporting Standards (IFRS) som används i Europa (Barth, Landsman, Lang & Williams, 2012; 

Doni, Taplin & Verona, 2016; Henry, Lin & Yang, 2009). För det andra hävdas att det finns 

större stöd för och medvetenhet om CSR i Europa än i USA och därmed en skillnad i dessa 

kontinenters inställning till samt företagens implementering av CSR. Detta beror enligt Doh 

och Guay (2006) på skillnader i institutionella strukturer samt politiskt arv, vilket inverkar på 

effekten av ickestatliga organisationers påtryckningar gällande CSR-frågor. För det tredje 

skiljer sig risken att bolagsledningen blir stämd åt mellan kontinenterna, med markant högre 

risk i USA än i Europa, varför motiv till intressenters tillfredsställande och legitimitet kan skilja 

sig åt mellan kontinenterna (Garcia-Blandon & Argilés-Bosch, 2016; Koh, Qian & Wang, 2014; 

Seetharaman, Gul & Lynn, 2002). Därför finns anledning, utöver oklarheten om sambandet 

överhuvudtaget, att enbart studera europeiska företag då sambandet kan påverkas av 

redovisningsstandarder, divergerande perspektiv på CSR, och risken att bolagsledningen blir 

stämd. Den amerikanska forskningens generalitet kan ifrågasättas och behovet av europeiska 

studier är mot bakgrund av dessa skillnader sammantaget stort. 
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Det är fortsatt oklart huruvida det finns ett positivt, negativt eller inget samband mellan 

företagens skattebetalningar och CSR-engagemang. Denna oklarhet är av stor betydelse både 

för bolagen och för samhället eftersom det ger en indikation på okunskap hos forskningen om 

hur viljan att betala skatt kan stimuleras. Oklarheten vittnar också om att det i viss mån är okänt 

hur bolag ser på sin samhällsgärning, närmare bestämt vilken betydelse CSR-aktiviteters 

lönsamhet har för viljan att genomföra dem. Skatt är uppenbarligen olönsamt i ett snävt 

ekonomiskt perspektiv för det enskilda företaget, varför viljan att betala skatt är ett särskilt 

intressant studieobjekt i det sammanhanget. Min studie är den första stora undersökningen av 

sambandet mellan CSR-aktiviteter och företagens skattebetalningar i Europa. Studien förväntas 

bidra till redovisningsforskningen på tre punkter och till praktiker på åtminstone en punkt.  

 

1. Jag undersöker om CSR-aktiviteter och skattebetalningar ska ses som komplement, 

substitut eller oberoende aktiviteter, vilket är ett viktigt empiriskt bidrag till de 

konkurrerande teorier om skattebetalningar som är rådande. Min litteraturstudie har 

identifierat endast ett fåtal studier som undersökt sambandet mellan skattebetalningar 

och CSR, men både den teoretiska diskussionen och den empiriska bevisningen är ännu 

ofullständig.  

 

2. Jag bidrar till redovisningsforskningen om CSR och skattebetalningar genom att utföra 

den första stora studien av de eventuella sambanden mellan CSR och skattebetalningar 

i Europa. (Institutionella skillnader mellan USA och Europa kan inverka på bolagens 

benägenhet att se skatter som uttryck för samhällsengagemang, varför jag väljer att 

begränsa studien till europeiska företag på vilka hittills inga undersökningar har gjorts.) 

 

3. Min studie är unik genom att vara den första större undersökningen av samband mellan 

dimensioner av CSR och skattebetalningar. Tidigare resultat på andra områden har visat 

att CSR-dimensioner har olika lönsamhetsimplikationer (Bouslah, Kryzanowski & 

M'Zali, 2013; Sassen, Hinze & Hardeck, 2016; Tan, Habibullah, Tan & Choon, 2017), 

varför jag misstänker att sambanden mellan CSR och skattebetalningar ser olika ut 

beroende på vilken dimension som betraktas.  

 

4. Jag lämnar också ett praktiskt bidrag till myndigheter och organisationer som GRI 

genom att ge en tydligare bild av företagens inställning till bolagsskatt och huruvida det 
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är möjligt att betrakta bolagsskatt som en CSR-aktivitet, så att de kan fatta bättre beslut 

vid lagstiftning och upprättande av riktlinjer för hållbarhetsredovisning.  

 
 

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan CSR och europeiska bolags 

effektiva skattesats, dels utifrån total CSR-prestation samt utifrån dimensioner av CSR. 

 

 

1.4 Disposition 
 
Det inledande kapitlet har beskrivit bakgrunden till arbetet, följt av en problemdiskussion samt 

arbetets syfte. Resterande kapitel i arbetet disponeras enligt följande.  

 

Teoretisk referensram: Kapitlet inleds med en introduktion till den teoretiska referensramen. 

Sedan argumenteras för skilda riktningar av sambandet mellan CSR som helhet och bolagsskatt 

utifrån olika teorier och tidigare forskning, följt av sammanfattning och hypoteser. Därefter förs 

en diskussion om dimensionerna inom CSR, deras drivkrafter samt hypoteser mellan dessa 

dimensioner och bolagsskatt. 

 

Metod: Kapitlet inleds med en beskrivning av studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt, 

datainsamlingsmetod samt population, urval och bortfall. Sedan följer en operationalisering av 

de begrepp, mått och modeller som används i analyserna. Vidare beskrivs de analysmetoder 

som används, följt av kvalitetskriterier för att bedöma studiens kvalitet. 

 

Resultat: Kapitlet återger resultat och tabeller över de analysmetoder som används. Först 

beskrivs den deskriptiva statistiken, sedan korrelationsanalysen och kontroll av 

multikollinearitet, följt av regressionsanalyserna. 

 

Diskussion och slutsats: Det avslutande kapitlet inleds med en diskussion om resultatet i 

relation till studiens hypoteser, tidigare forskning samt teorier. Därefter beskrivs slutsatsen av 

studien, dess teoretiska och praktiska bidrag samt bidragens trovärdighet, giltighet och relevans. 

Vidare följer studiens begränsningar och förslag till framtida forskning. 
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2. Teoretisk referensram 
 

Kapitlet inleds med en introduktion till den teoretiska referensramen. Sedan argumenteras för 

skilda riktningar av sambandet mellan CSR som helhet och bolagsskatt utifrån olika teorier och 

tidigare forskning, följt av sammanfattning och hypoteser. Därefter förs en diskussion om 

dimensionerna inom CSR, deras drivkrafter samt hypoteser mellan dessa dimensioner och 

bolagsskatt. 

 
 

2.1 CSR och bolagsskatt 
 

Tidigare forskning samt olika teorier skiljer sig åt om hur de ser på sambandet mellan CSR och 

företagets skattebetalningar. Denna inkonsekvens visar att sambandet behöver utforskas 

närmare och ger en indikation på att företag i olika delar av världen ser på CSR och skatt ur 

skilda perspektiv. Jag avser därmed förtydliga detta samband genom att empiriskt härleda hur 

majoriteten av publika företag i Europa uppfattar sina skattebetalningar ur ett CSR-perspektiv 

och sedan diskutera resultatet i relation till tidigare forskning och teori, för att på så sätt förstå 

vilka faktorer som är drivande i denna uppfattning. Bolagens uppfattning om skattebetalningar 

som CSR-aktiviteter kan bäst studeras genom bolagens faktiska beteende. Föreliggande 

undersökning baseras därför på arkivmaterial precis som det fåtal tidigare studier som finns på 

området. 

 

Jag bygger upp min teoretiska referensram utifrån tre olika perspektiv att se på företagets 

skattebetalningar, vilka utgår från den frågeställning som Davis et al. (2016) har om huruvida 

CSR-aktiviteter och företagets skattebetalningar utgör komplement eller substitut. De menar att 

om företag ser skatt på samma sätt som CSR fungerar de som komplement till varandra och att 

det då finns ett positivt samband mellan måttet av CSR-aktiviteter och företagens 

skattebetalningar. Om företag istället skulle använda CSR-aktiviteter för att kompensera för en 

oansvarig skattehantering eller att företagen ser skatten de betalar som en avledning från andra 

bidrag till den sociala välfärden, fungera de som substitut och det finns ett negativt samband. 

Om företag ser CSR-aktiviteter och företagets skattebetalningar som två skilda aktiviteter som 

inte är relaterade, förväntas de engagera sig i respektive aktivitet oberoende av varandra och ett 

samband skulle inte existera (Davis et al., 2016). 
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2.2 Argument för ett positivt samband mellan CSR och bolagsskatt 
 

Tidigare forskning som stödjer ett positivt samband är studien av Lanis et al. (2015) vars resultat 

indikerar på att företag som tar socialt ansvar är mindre benägna att undvika skattebetalningar. 

Även resultatet som Hoi et al. (2013) kommer fram till tyder på ett positivt samband då de 

finner att företag som presterar dåligt inom CSR i större utsträckning undviker 

skattebetalningar. Nedan presenterar jag intressent- och företagskulturteorin samt tidigare 

empiriskt resultat som stöd till dessa teorier. Jag argumenterar utifrån dessa att företag betraktar 

betalning av bolagsskatt som komplement till CSR-aktiviteter och att det därav finns ett positivt 

samband mellan dem.  

 

 

2.2.1 Intressentteorin 
 

Intressentteorin förekommer frekvent inom företagsekonomiska forskningsområden, inte minst 

CSR, och åtskilliga verk definierar både intressentteorin och företagens intressenter, dock med 

något divergerande karakteristika (Laplume, Sonpar & Litz, 2008; Miles, 2017; Mitchell, Agle 

& Wood, 1997). En förenklad sammanfattning härav är att företagen har ett dubbelriktat 

beroendeförhållande med flera intressenter utöver delägarna och att företagen behöver vårda 

relationerna till dessa i proportion till deras inverkan på företaget. Företag behöver alltså 

tillgodose dessa intressenters behov för att de i sin tur kan påverka företaget.  

 

Enligt Laplume et al. (2008), Miles (2017) och Mitchell et al. (1997) är det omöjligt att exakt 

precisera vilka företagens intressenter är då de skiljer sig åt beroende av relationens karaktär 

och det kontextuella sammanhanget samt att detta förändras över tid. Dock föreslår Freeman 

och Reed (1983) en vidsträckt samt en snäv definition som ofta citeras och kan utgöra en ram, 

inom vilka intressenterna befinner sig. 

 

” The Wide Sense of Stakeholder: Any identifiable group or individual who can affect 

the achievement of an organization's objectives or who is affected by the achievement 

of an organization's objectives. (Public interest groups, protest groups, government 

agencies, trade associations, competitors, unions, as well as employees, customer 

segments, shareowners, and others are stakeholders, in this sense.)” (s. 91) 
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“The Narrow Sense of Stakeholder: Any identifiable group or individual on which the 

organization is dependent for its continued survival. (Employees, customer segments, 

certain suppliers, key government agencies, shareowners, certain financial institutions, 

as well as others are all stakeholders in the narrow sense of the term.)” (s. 91) 

 

Barnett (2007) argumenterar för att forskning om CSR måste räkna in intressenternas inflytande 

på företagen för att, precis som med övriga investeringar, avgöra huruvida de är lönsamma eller 

inte. Hur inflytelserika och prominenta de anses vara för företaget är avhängigt den makt och 

legitimitet intressenten har i deras relation samt hur kritiskt deras anspråk på företaget är (Eesley 

& Lenox, 2006; Laplume et al, 2008, Mitchell et al., 1997). Regeringen och dess myndigheter 

kan innefattas i både den vidsträckta samt snäva definitionen som Freedman och Reed (1983) 

föreslår, vilket indirekt också gör samhället till intressent då regeringen arbetar för välfärden i 

samhället och samhället väljer regering. Regeringen bistår företagen med en plattform att agera 

på, infrastruktur samt utbildning och sjukvård för de mänskliga resurserna, medan företagen 

förser regeringen med finansiella resurser genom skatteintäkter samt arbetstillfällen för 

samhällets medborgare. Regeringen, för den eller de stater varinom företagen har sin 

verksamhet, är därmed avgörande för företagets överlevnad och de bör därav vårda dessa 

relationer varsamt och tillgodose de anspråk som finns, däribland skatt. Regeringens prominens 

bekräftas av Olsen (2017) som argumenterar för att staten är en unik intressent som både är 

legitim och har stor makt. Staten har tvångsbefogenheter genom lagstiftning och kan också 

påverka makt, legitimitet och väsentligheten av anspråket hos övriga intressenters till följd av 

subventioner, offentlig-privata partnerskap, upphandling samt beskattning.  

 

Genom att staten kan betraktas som en intressent till bolagen torde bolagens ledningar vara 

intresserade av att tillfredsställa önskemål från staten liksom från andra intressenter såsom 

aktieägare och kunder som också kan ha ett välgrundat intresse av att bolag betalar skatt. 

Eftersom skatten också är ett sätt för bolag att ta ansvar och eftersom företag inte lever i ett 

ekonomiskt vakuum där handlingar går fria från kritik kan det vara så att företag riskerar hårdare 

regleringar om de visar prov på bristande skattemoral.  Mot bakgrund av dessa överläggningar 

torde intressentteorin kunna förutsäga att företag och företagsledningar kan ha en viss 

skattebetalningsvilja, också av egenintresse. Då staten och samhället ses som en viktig 

intressent och företagens skattebetalningar bidrar till den sociala välfärden i samhället torde 
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dessa utgöra ett komplement till CSR, vilket skulle förklara ett positivt samband mellan CSR 

och skattebetalningar. 

 

 

2.2.2 Företagskulturteorin 
 

Tellis, Prabhu och Chandy (2009) beskriver företagskultur som en grundläggande uppsättning 

attityder och praxis som delas av företagets medlemmar. Definitionen av konceptet 

företagskultur saknar dock konsensus och vissa beskriver det som föreställningar om 

accepterade beteenderegler, normer samt ritualer, medan andra beskriver konceptet som delade 

värderingar, ideologier och övertygelser (Linnenluecke & Griffiths, 2010). Den mest kända 

definition anses dock vara “the way we do things around here” (Sun, 2008, s. 137). Gemensamt 

och accepterat verkar ändå vara att det inbegriper någon typ av djupt rotade värderingar och 

normer som delas av personalen i ett företag.  

 

Både Col et al. (2016) samt Hoi et al. (2013) anser att om företagskulturen och de gemensamma 

etiska värderingarna att göra rätt för sig gentemot sina intressenter, styr beslut om CSR-

aktiviteter så borde de också ta samma beslut vad gäller engagemang i skattehantering som 

bidrag till samhället. Liksom oansvariga CSR-aktiviteter anses undvikande av skattebetalningar 

ur detta perspektiv vara det motsatta till socialt ansvarstagande och en kostnad för samhället. 

Om man då har en företagskultur med höga moraliska värderingar borde detta spegla sig i alla 

beslut.  

 

Som jag nämnde i problemdiskussionen finns forskning (Kim et al., 2012; Lanis et al., 2012b, 

2015) vars resultat visar att företag som tar socialt ansvar också är mindre benägna att engagera 

sig i undvikande av skattebetalningar. Detta bekräftar företagskulturteorin att etiska värderingar 

speglar sig i företagets beslut om relaterade frågor och att företagen ser företagets 

skattebetalningar som socialt ansvarstagande och ett komplement till deras CSR-aktiviteter. 

 

 

2.3 Argument för ett negativt samband mellan CSR och bolagsskatt 
 

Tidigare forskning som stödjer ett negativt samband är Davis et al. (2016) samt Col et al. 

(2016). Resultatet i båda dessa studier tyder på att företag med höga CSR-värden har större 
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benägenhet att undvika skattebetalningar och vice versa. Nedan presenterar jag 

riskhanterings- och legitimitetsteorin samt tidigare empiriskt resultat som stöd till dessa 

teorier. Jag argumenterar utifrån dessa att företag betraktar CSR-aktiviteter som substitut till 

betalning av bolagsskatt och att det därav finns ett negativt samband mellan dem.  

 

 

2.3.1 Riskhanteringsteorin 
 

Riskhantering är den strategi företaget tillämpar för att minska riskerna med eventuella 

problem som kan uppstå och resultera i negativa konsekvenser för företaget. Riskhantering 

kan i princip inbegripa vilket problemområde som helst. Exempelvis diskuterar Purnanandam 

(2008) riskhantering för att minimera kostnader som uppkommer när ett företag befinner sig i 

finansiell nöd, Fehle och Tsyplakov (2005) argumenterar för olika instrument för att minska 

osäkerheten om produktpriser, medan Rampini, Sufi och Viswanathan (2014) behandlar risker 

om råvarupriser. 

 

Den typ av riskhantering jag refererar till som argument är investeringar i CSR-aktiviteter 

med syfte att minska risken av förlustbringande effekter på grund av negativa handlingar. 

Flera forskare (Godfrey, 2005; Godfrey et al., 2009; Shiu & Yang, 2017) visar att 

kontinuerliga CSR-investeringar bygger upp försäkringsliknande fördelar i form av moraliskt 

kapital som skyddar företagets rykte vid negativa händelser som oansvariga CSR-aktiviteter. 

Ur ett riskhanteringsperspektiv anser Hoi et al. (2013) att CSR-aktiviteter likväl kan nyttjas 

för att motverka negativa effekter av oansvarig skattehantering.  

 

Om företag använder investeringar i CSR för att skydda sig från dålig publicitet till följd av 

oacceptabelt låga skattebetalningar, innebär det att de brukar CSR som ett substitut till 

skattebetalningar och det föreligger i sådana fall ett negativt samband dem emellan. 

Sambandet styrks av Col et al. (2016) som finner en substantiell ökning av CSR-aktiviteter i 

företag som upprättat filialer i så kallade skatteparadis för att undkomma skatt samt av Davis 

et al. (2016) vars studie visar ett negativt samband mellan CSR och företagets effektiva 

skattesats.  
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2.3.2 Legitimitetsteorin 
 

Ett nära släktskap till riskhanteringsteorin torde finnas i legitimitetsteorin eftersom bolag 

genom att vinna förtroende hos övriga samhällsmedborgare kan tillskansa sig det 

affärsmässiga utrymme som bolagen behöver för att fungera. Strävan efter legitimitet har 

ansetts vara en fundamental motivationsfaktor för CSR-aktiviteter. Ett av de mera 

klandervärda affärsmässiga handlingsutrymmen som företag kan tillskansa sig genom att 

agera med förutseende i sitt CSR-arbete är naturligtvis oansvarig skattehantering. Ju mer 

oacceptabel ett företags skattehantering är desto mer ambitiöst torde företagets CSR program 

behöva vara. Endast bolag med mycket hög CSR-profil torde kunna komma undan med de 

mest oacceptabla skattehanteringsåtgärderna. 

 

Legitimitetsteorin baseras på att företag måste agera utefter vad samhället anser vara socialt 

accepterat för att det ska kunna fungera framgångsrikt och att det är samhället som avgör 

företagets existens (O’Donovan, 2002). Legitimitetsteorin förespråkar enligt Lanis et al. 

(2012a) att företag lämnar information om sina CSR-aktiviteter som en dialog med samhället 

för att tillmötesgå förväntningar och skapa legitimitet.  

 

Gray, Kouhy & Lavers (1995) och Patten (2002) diskuterar fyra incitament till 

offentliggörande av CSR-aktiviteter beroende av vilken typ av legitimitetshot som föreligger. 

Första är för att utbilda och informera relevant publik om faktiska förändringar i prestation 

och aktiviteter. Andra är för att ändra den relevanta publikens föreställningar om företaget på 

grund av missuppfattningar. Tredje är för att manipulera uppfattningen av företaget genom att 

avleda publikens uppmärksamhet från negativa aktiviteter genom att framhäva positivt 

engagemang i andra relaterade frågor. Fjärde är för att ändra förväntningarna av prestationen 

då företaget anser att publiken har orealistiska eller felaktiga krav på förpliktelser.  

 

Detta tredje incitament till att redovisa CSR-aktiviteter talar för ett negativt samband mellan 

CSR och företagens skattebetalningar. Om företagen har som avsikt att avleda 

uppmärksamheten från ett engagemang i oansvarig skattehantering, genom att istället 

investera i positiva CSR-aktiviteter för att vinna legitimitet, används CSR som substitut till 

skattebetalningar. Lanis och Richardson (2012a) konfirmerar legitimitetsteorin i kontexten av 

oansvarig skattehantering då de finner ett positivt samband mellan CSR-rapportering och 

undvikande av skattebetalningar. 
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2.4 Argument för inget samband mellan CSR och bolagsskatt 
 

Tidigare forskning som stödjer att det inte existerar något samband är Landry et al. (2013) 

samt Watson (2015). Deras resultat visar att det inte finns något samband då detta helt styrs av 

mellanliggande faktorer som ägarstruktur, finansiell prestation och tillgängligheten av 

resurser. Nedan presenterar jag aktieägar- och “Slack resource”-teorin samt tidigare empiriskt 

resultat som stöd till dessa teorier. Jag argumenterar utifrån dessa teorier samt tidigare 

forskning att det inte finns något samband och att företag därför inte betraktar betalning av 

bolagsskatt och CSR-aktiviteter som vare sig komplement eller substitut.  

 

 

2.4.1 Aktieägarteorin 
 

Denna teori förespråkar att företaget och dess ledare är representanter för aktieägarna med 

enda förpliktelsen att maximera värdet för dessa delägare och att alla aktiviteter därmed ska 

syfta till denna plikt (Carson, 2003; Smith et al., 1999). Ett vanligt förekommande citat för att 

förklara teorin är följande:  

 

“In such an economy [“a free economy”], there is one and only one social responsibility of 

business – to use its resources and engage in activities designed to increase its profits so long 

as it stays within the rules of the game, which is to say, engages in open and free competition 

without deception or fraud.” (Friedman, 1962, s. 133) 

 

Om det föreligger ekonomisk vinning från CSR-aktiviteter som kan öka värdet för 

aktieägarna förespråkar aktieägarteorin alltså investeringar i dessa aktiviteter även då andra än 

aktieägarna själva också tjänar på det. Viss forskning (McWilliams & Siegel, 2000, 2001; 

Nelling & Webb, 2009; Vogel, 2005) om sambandet mellan CSR och finansiellt resultat har 

dock visat att det inte finns något samband. Beurden och Gössling (2008) anser att forskning 

som inte resulterar i ett positivt samband utgår från föråldrat material och deras egna 

litteraturstudie visar att det finns tydliga empiriska bevis för sambandet. Andra studier har 

hittat bevis på effekter av CSR som indirekt har positivt inverkan på det finansiella resultatet. 

CSR-aktiviteter har visat sig attrahera investerare vilket minskat kapitalkostnaderna (Dhaliwal 

et al., 2011), förhöja kundnöjdheten vilket bidragit till försäljningstillväxt (Lev et al., 2010) 
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samt fungerat som en försäkring av den finansiella prestationen genom att skydda företagets 

anseende (Peloza, 2006).  

 

I överenstämmelse med aktieägarteorin och ovan nämnda argument för CSR-aktiviteter bör 

företag även överväga bolagsskatt som en investering då socialt oacceptabel skattehantering, 

precis som med CSR, kan påverka investerares och kunders uppfattning av företaget samt 

därmed skada dess anseende. Den fundamentala principen att varje aktivitet ska bidra till 

ekonomisk vinst samt ökat värde för aktieägarna anför skäl till att företaget ska reflektera över 

förutsättningarna utefter varje enskild investering var för sig. Enligt detta argument förväntas 

det inte finns något samband mellan CSR-aktiviteter och företagens skattebetalningar då de 

utgör två skilda investeringar som kan påverka företaget beroende av yttre omständigheter 

som preferenser hos investerare, kunder och influerande grupper i samhället. Resonemanget 

bekräftas av Davis et al. (2016) som för en liknande diskussion om möjligheten att det inte 

skulle finnas ett samband mellan CSR-aktiviteter och företagens skattebetalningar.  

 

 

2.4.2 “Slack resource”-teorin 
 

Teorin talar för att företag med högre lönsamhet har mer tillgängliga resurser att spendera på 

investeringar i socialt ansvarstagande aktiviteter än företag med knappa resurser (Campbell, 

2007; Waddock & Graves, 1997; Watson, 2015). Det innebär alltså att det är finansiell 

lönsamhet och tillgängligheten av resurser som är avgörande för investeringar i CSR och 

därav även för ett ansvarfullt engagemang för bolagsskatten.  

 

Flera forskare (Preston & O'Bannon, 1997; Seifert, Morris & Bartkus, 2004; Waddock et al., 

1997) finner stöd för att finansiell prestation och tillgänglighet av resurser påverkar 

resursallokeringen till diverse CSR-aktiviteter, vilket är ett tillsynes accepterat förhållande 

trots ett diversifierat resultat om det omvända förhållandet att CSR har en positiv inverkan på 

den finansiella prestationen.  

 

Förhåller det sig så att resursallokering till socialt ansvarfulla aktiviteter som CSR eller bidrag 

till samhället genom bolagsskatt är helt avhängigt lönsamhet och tillgängliga resurser, 

föreligger inget direkt samband mellan CSR och företagsskatt. Istället är resultatutveckling, 

kassaflöde, tillgängliga likvida medel och liknande faktorer avgörande för hur resurser 
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fördelas bortom aktieägare och företagsnära investeringar. Detta sammanhang bekräftas av 

Watson (2015) som finner att sambandet mellan CSR och företagens skattebetalningar styrs 

helt av den modererande effekten som nuvarande och framtida resultatutvecklingen har.  

 

 

2.5 Sammanfattning och hypoteser 
 

Utifrån perspektivet att staten och därigenom samhället ses som en prominent intressent, eller 

att företagets etiska ställningstagande och kultur styr besluten, anses skattebetalningar vara ett 

bidrag till samhället och torde klassificeras som en aktivitet inom CSR. Ovanstående argument 

om både intressent- och företagskulturteorin talar för att det finns ett positivt samband mellan 

investeringar i CSR-aktiviteter och företagens skattebetalningar samt att företagen uppfattar 

bolagsskatten som ett komplement till övriga CSR-aktiviteter.  

 

Som jag argumenterat för ovan finns det också stöd för att företag använder CSR-aktiviteter 

för att motverka de risker som uppkommer då de engagerar sig i oansvarig skattehantering 

samt för att företaget använder CSR-rapporter och offentliggörandet av dessa för att bibehålla 

och skapa legitimitet, då de agerat oacceptabelt vad gäller ansvaret för skattebetalningar som 

bidrag till samhällets välfärd. Detta perspektiv på riskhanterings- och legitimitetsteorin 

indikerar på ett negativt samband mellan CSR och företagens skattebetalningar samt att 

företagen nyttjar CSR-aktiviteter som substitut för bolagsskatt.  

 

Med utgångspunkt från att CSR-aktiviteter och skattehantering är två separata investeringar 

vars lönsamhet ska bedömas individuellt så finns inget samband mellan dem. Inte heller kan 

jag uttyda ett direkt samband om det finns andra faktorer som finansiell prestation och 

tillgänglighet av resurser som ligger bakom det faktiska sambandet. Utefter detta perspektiv 

på aktieägar- och “Slack resource”-teorin har alltså CSR och företagens skattebetalningar 

inget samband och tyder på att företag varken ser på CSR-aktiviteter eller bolagsskatt som 

komplement eller substitut till varandra.  

 

De olika teorierna om ett eventuellt samband bidrar till en distinkt argumentation för 

respektive riktning, varför jag framför följande tre hypoteser för att testa sambandet: 
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H1: Det existerar ett positivt samband mellan CSR-aktiviteter och företagens effektiva 

skattesats, vilket bekräftar teorin att bolagsskatt utgör ett komplement till CSR. 

 

H2: Det existerar ett negativt samband mellan CSR-aktiviteter och företagens effektiva 

skattesats, vilket bekräftar teorin att CSR utgör ett substitut till bolagsskatt. 

 

H3: Det existerar inget samband mellan CSR-aktiviteter och företagens effektiva skattesats. 

 

 

2.6 Olika dimensioner som drivande faktor 
 

För att bättre förstå vad som driver sambandet mellan CSR och bolagsskatt, samt eventuellt 

också vad som kan dra ner styrkan i detta samband, är det till fördel att även undersöka 

sambandet mellan bolagsskatt och respektive dimension som bygger upp måttet av företagets 

CSR-värde. Hoi et al. (2013) samt Lanis et al. (2012b) menar att vissa dimensioner inom CSR 

har större betydelse för att förstå företagens beslut om åtgärder för att minska 

skattebetalningar. Även Johnson och Greening (1999) är för en uppdelning i dimensioner vid 

studier om CSR och anser att skillnaderna är så distinkta att det är olämpligt att utgå från ett 

samlat mått. Även då jag inte lyckats finna några mer omfattande studier som berör 

sambandet mellan CSR och företagens skattebetalningar utifrån olika dimensioner tyder 

tidigare forskning ändå på att specifika dimensioner och aktiviteter påverkar sambandet mer 

eller mindre (Huseynov et al., 2012; Laguir et al., 2015; Lanis et al., 2015). Därmed är det 

också motiverat att i min studie undersöka sambandet utifrån de dimensioner som bygger upp 

CSR-måttet jag avser använda, för att bättre förstå drivkrafterna bakom ett eventuellt 

samband. 

 

Det finns olika mått på företagens CSR-aktivitet men det jag har tillgång till och kommer 

använda i min studie är Thomson Reuters (2017b) ESG-betyg. Detta mått tillhandahålls av 

Thomson Reuters i en av världens mest omfattande ESG-databaser och innefattar över 6000 

publika företag (Thomson Reuters, 2017b). Som kan utläsas av bilden nedan så är detta mått 

uppbyggt av de tre dimensionerna miljö, social och företagsstyrning, vilka i sin tur inbegriper 

diverse kategorier av CSR-aktiviteter.   
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Figur 1. Thomson Reuters ESG Scores (Thomson Reuters, 2017b, s. 3) 

 

Som jag kommer argumentera för här nedan tycker jag det finns indikationer som tyder på att 

de tre dimensionerna driver sambandet i motsatta riktningar. Riktningen på sambandet mellan 

ett integrerat CSR-värde och företagens skattebetalningar kan därmed avgöras utefter vilken 

av dimensionernas drivkraft som är störst. Möjligheten finns också att dessa drivkrafter tar ut 

varandra, vilket skulle innebära att ett integrerat CSR-värde inte visar något samband med 

företagens skattebetalningar. Oavsett utfall i undersökningen kommer jag, utifrån de olika 

dimensionerna, bättre förstå och förklara varför sambandet ser ut som det gör. 

 

 

2.6.1 Miljödimensionens drivkrafter 
 

Inom denna dimension erhåller företag poäng utefter sina CSR-aktiviteter inom kategorierna 

resursanvändning, utsläpp och innovation. Poängen speglar företagets engagemang och 

prestation vad gäller en minskad förbrukning av jordens resurser, mindre miljöutsläpp samt 

skapande av innovativa miljömässiga teknologier och produkter (Thomson Reuters, 2017b).  

 

Utifrån riskhanterings- och legitimitetsteorin kan CSR-aktiviteter inom miljödimensionen 

medföra gynnsam publicitet eftersom miljön idag är en viktig fråga för många av företagets 

intressenter och därmed hjälper till att skydda mot dåligt rykte samt legitimera företagen trots 
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ett oacceptabelt skattemässigt agerande (Godfrey, 2005; Godfrey et al., 2009; Gray et al., 

1995; Hoi et al.,2013; Patten, 2002; Shiu et al., 2017). Detta tyder på ett negativt samband 

mellan CSR-aktiviteter inom miljödimensionen och företagens skattebetalningar.  

 

Laguir et al. (2015) finner i sin studies centrala analys av sambandet mellan CSR och 

undvikande av skattebetalningar inget signifikant samband mellan företagens effektiva 

skattesats och deras CSR-aktiviteter inom miljödimensionen. De finner dock i en ytterligare 

analys att det finns ett signifikant positivt samband mellan miljödimensionen och undvikande 

av skattebetalningar, då de istället använder skillnaden mellan bokföringsmässig inkomst och 

skattepliktig inkomst som mått för undvikande av bolagsskatt. Trots att jag precis som Laguir 

et al. (2015) i sin centrala analys kommer undersöka sambandet mellan den effektiva 

skattesatsen och miljödimensionen, förutspår jag ett negativt samband mellan dem. Visst finns 

intressanta lärdomar att hämta från studien av Laguir et al. (2015), men urvalet är begränsat 

till 24 bolag i Frankrike och resultatet är därför osäkert. 

 

Tittar jag på forskning om sambandet mellan miljödimensionen och finansiell prestation finns 

det forskare (Hassel, Nilsson, & Nyquist, 2005) som funnit ett negativt samband, men de 

flesta studier (Iatridis, 2013; Mahoney & Roberts, 2007; Peloza, 2009) tyder ändå på ett 

positivt. Även om jag inte undersöker detta samband kan jag ändå dra slutsatser härav då 

Laguir et al. (2015) finner ett negativt samband mellan den ekonomiska dimensionen och 

företagens skattebetalningar. Om det finns en positiv relation mellan den ekonomiska 

dimensionen och miljödimensionen samtidigt som det finns ett negativt samband mellan den 

ekonomiska dimensionen och bolagsskatt, bör sambandet mellan miljödimensionen och 

bolagsskatt också vara negativt. 

 

Dessutom anser vissa företag enligt Davis et al. (2016) att bolagsskatten avleder resurser från 

innovation och investeringar, vilket också styrks av Djankov et al. (2010) vars studie visar att 

bolagsskatt har en stor negativ effekt på investeringar. I överensstämmelse med ett sådant 

perspektiv anser jag att företagets skattebetalningar hämmar CSR-aktiviteter som innovativa 

investeringar för att begränsa resursanvändning samt miljöutsläpp och att det därmed finns ett 

negativt samband mellan miljödimensionen och företagens skattebetalningar. Argumenten om 

miljödimensionens drivkrafter tyder på att dimensionen är mer sannolik att utgöra ett substitut 

till bolagsskatten och att det finns ett negativt samband dem emellan, vilket leder till följande 

hypotes: 
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H4: Det existerar ett negativt samband mellan miljödimensionen och företagens effektiva 

skattesats. 

 

 

2.6.2 Sociala dimensionens drivkrafter 
 

CSR-aktiviteter som ger poäng inom denna dimension berör kategorierna arbetskraft, 

mänskliga rättigheter, samhälle och produktansvar. Poängen sätts utefter ansvar och 

engagemang med respekt för människan, allt från anställda till samhället i stort, samt att de 

produkter och tjänster som företagen erbjuder marknaden är säkra för konsumenten vad gäller 

hälsa och integritet (Thomson Reuters, 2017b).  

 

Jag argumenterar här för ett positivt samband mellan den sociala dimensionen och företagets 

skattebetalningar med hänvisning till tidigare diskussion om intressent- och 

företagskulturteorin. Stater och samhälle är viktiga intressenter vars anspråk, i form av 

skatteintäkter, måste tillgodoses för att företagen ska få finnas och kunna konkurrera på 

marknaden som samhället förser samt då regeringen har stort inflytande över företagen genom 

exempelvis tvångsbefogenheter (Freedman et al., 1983; Olsen, 2017). Företagens 

skattebetalningar utgör därav ett komplement till CSR, speciellt inom kategorin samhälle, 

vilket förklarar ett positivt samband mellan CSR-aktiviteter i den sociala dimensionen och 

bolagsskatten. Företagskulturen borde också påverka CSR-aktiviteterna och bidrag till 

samhället genom skatteintäkter i samma riktning och i den omfattning företagen har etiska 

värderingar om att förbättra samhället (Col et al., 2016; Hoi et al.,2013). 

 

Även om forskningen av sambandet är ytterst begränsad har jag ändå lyckats hitta studier som 

visar på ett positivt samband mellan den sociala dimensionen och företagens 

skattebetalningar. Lanis et al. (2015) finner att investeringar inom CSR-kategorierna 

samhällsrelationer och mångfald, vilka ingår i den sociala dimensionen, minskar företagens 

engagemang i aktiviteter för att undvika skattebetalningar. Även Laguir et al. (2015) kommer 

fram till att det finns ett negativt samband mellan CSR-aktiviteter inom den sociala 

dimensionen och undvikande av bolagsskatt. Ovanstående argumentation tyder på att 

företagets skattebetalningar utgör komplement till den sociala dimensionen och att det finns 

ett positivt samband mellan dem, vilket bidrar till följande hypotes: 
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H5: Det existerar ett positivt samband mellan sociala dimensionen och företagens effektiva 

skattesats. 

 

 

2.6.3 Företagsstyrningsdimensionens drivkrafter 
 

Kategorierna som ingår i denna dimension är förvaltning, aktieägare och CSR-strategi. Poäng 

erhålls utifrån företagets förmåga att praktisera bästa principerna för företagsstyrning, 

behandling av aktieägarna samt integrering av hållbarhetsdimensionerna ekonomi, social och 

miljö i företagets dagliga beslutsprocesser (Thomson Reuters, 2017b). 

 

Jag förutser och argumenterar för att denna dimension inte har något samband med företagens 

skattebetalningar utifrån tidigare diskussion om aktieägar- och ”slack resource”-teorin. Om 

företaget ska se till aktieägarnas bästa enligt aktieägarteorin (Carson, 2003; Davis et al., 2016; 

Smith et al., 1999) bör de överväga att se bolagsskatten och CSR-aktiviteter inom 

företagsstyrningsdimensionen som enskilda investeringar, som oberoende av varandra kan 

påverka både kunder och investerares uppfattning av företaget och därmed bidra till ett 

gynnsammare företagsklimat. ”Slack resource”-teorin (Campbell, 2007; Waddock & Graves, 

1997; Watson, 2015) talar för att företagets resursallokering till CSR-aktiviteter och 

ansvarsfullt skattemässigt agerande speglar företagens finansiella lönsamhet och 

tillgängligheten av resurser. Om företaget förvaltar resurserna för att på bästa sätt styra 

företaget är det inte ett samband mellan CSR och bolagsskatt som är avgörande för eventuella 

investeringar där, utan tillgängligheten av resurser för respektive ändamål. 

 

Argumentationen att det inte existerar något samband mellan företagsstyrningsdimensionen 

och företagens skattebetalningar stärks av att Laguir et al. (2015) inte finner något signifikant 

samband mellan denna dimension och undvikande av skattebetalningar. Därmed menar jag att 

denna dimension varken utgör substitut eller komplement till bolagsskatt och framför därav 

följande hypotes: 

 

H6: Det existerar inget samband mellan företagsstyrningsdimensionen och företagens 

effektiva skattesats. 
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3. Metod 
 

Kapitlet inleds med en beskrivning av studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt, 

datainsamlingsmetod samt population, urval och bortfall. Sedan följer en operationalisering av 

de begrepp, mått och modeller som används i analyserna. Vidare beskrivs de analysmetoder 

som används, följt av kvalitetskriterier för att bedöma studiens kvalitet.  

 
 

3.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
 

Den forskningsansats som tillämpas i denna studie är deduktion (Bryman & Bell, 2013), där 

utgångspunkten är en ansamling av teorin inom området CSR, för att härleda dessa teorier till 

hypoteser och sedan pröva dem mot verkligheten med hjälp av kvantitativ mätning. Mitt sätt 

att definiera min forskningsfråga är att utgå från forskningsfronten inom 

redovisningslitteraturen. Jag har identifierat att sambandet mellan företags skattebetalningar 

och deras CSR-engagemang är relativt oförklarat, och att det endast finns ett fåtal studier av 

sambandet, varav ingen utgår från Europa. Vidare har jag tagit del av de fundamentala teorier 

om CSR och företagsledning som kan tänkas styra företagsledningars motiv till CSR-aktiviteter 

och undvikande av skattebetalningar. Min ansats är som synes väl passande med det som kallas 

deduktiv forskning, vilken enligt Bryman och Bell (2013) utgår från en bevisande process där 

existerande teorier och principer används för att dra slutsatser från observerade händelser. Då 

min studie avser att testa hypoteser kan även det mer specifika uttrycket hypotetisk-deduktiv 

ansats användas (Patel & Davidson, 2011). 

 

 
Figur 2. Den deduktiva processen (Bryman & Bell, 2013, s.31) 

 

För att erhålla information om existerande teorier har jag under litteraturstudien främst studerat 

vetenskapliga artiklar, men också relevant företagsekonomisk litteratur och annat elektroniskt 

material. De vetenskapliga artiklar som jag använt har hämtats från databaser som 

rekommenderats och tillhandahållits av Högskolan i Gävle, exempelvis Scopus, Business 

Source Premier och Academic Search Elite. För att hitta relevanta artiklar har jag som Patel och 

Davidsson (2011) föreslår använt ämnesspecifika och centrala begrepp som sökord, såsom 
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CSR, ”corporate social responsibility”, ”social responsibility”, ”tax avoidance”, ”tax 

management” samt ”earnings management”. De flesta artiklar jag utgått från kommer från 

tidskrifter med hög rankning enligt Academic Journal Guide 2015 (The chartered association 

of business schools, 2015), men jag har även hämtat relevant material från referenser i dessa 

artiklar och dessa har då inte alltid kommit från tidskrifter som listats i denna rankningsguide. 

 

Denna studie utgår från en kvantitativ forskningsstrategi, där empiriska fakta i form av 

sekundärdata samlas in och analyseras med hjälp av naturvetenskapliga metoder och tekniker 

(Bryman & Bell, 2013; Saunders, Lewis & Thornhill, 2012). En kvantitativ strategi, den 

deduktiva ansatsen samt syftet med studien stämmer väl överens med den positivistiska 

forskningsfilosofin som Bryman och Bell (2013) samt Saunders et al. (2012) beskriver som en 

värderingsfri och objektiv syn på verkligheten och om hur kunskap skapas. 

 

Uppsatsen tillämpar en longitudinell forskningsdesign, vilket enligt Bryman och Bell (2013) 

kan användas för att kartlägga förändringar av samband över tid. De beskriver vidare att den 

här typen av forskningsdesign normalt sett kräver mycket tid för att samla in data, men i och 

med tillgång till databasen Thomson Reuters Datastream är detta ingen faktor som negativt 

påverkar utformningen av denna studie eller begränsar den. Författarna anser också att denna 

typen av forskningsdesign gör det enklare att dra slutsatser om samband då en jämförelse i tid 

kan göras. Min avsikt med en longitudinell forskningsdesign är dock inte jämförelser över tid 

utan för att erhålla ett mer tillförlitligt resultat där värdena för de variabler som studien avser 

mäta inte beror på tillfälligheter över tid. Därmed tas hänsyn till individuell heterogenitet och 

resultatet blir på så sätt fri från bias på grund av oobserverade variabler (Torres-Reyna, 2007). 

Jag har i studien därför använt mig av ett tidsintervall mellan år 2011 till år 2016 för att bättre 

kunna tyda eventuella samband mellan företagens CSR-aktiviteter och deras skattebetalningar. 

Företagsinformationen som samlas in från databasen Thomson Reuters Datastream, 

sammanställs i Microsoft Excel och testas sedan i statistikprogrammet IBM SPSS.  

 

 

3.2. Datainsamlingsmetod 
 

Min studie utgår enbart från sekundärdata, vilket är information som redan tidigare har samlats 

in och byggts upp från primärdata (Eriksson & Hultman, 2014). För att erhålla data av bästa 

möjliga kvalitet och kvantitet om publika europeiska företags CSR-aktiviteter samt relevant 
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finansiell information har jag extraherat ESG-värden, finansiella data och andra väsentliga 

variabler från medieföretaget Thomson Reuters databas Datastream. Enligt Adrian (2010) är 

Datastream världens största finansiella databas och Saunders et al. (2012) anser att databasen 

är en tillförlitlig datakälla. Thomson Reuters (2017) beskriver att de tillhandahåller en av 

världens mest omfattande ESG-databaser som med full transparens fångar in och kalkylerar 

företagens ESG-värden per automatik, vilket bidrar till ett datamaterial fritt från subjektivitet. 

Thomson Reuters Datastream nyttjas ofta i företagsekonomisk forskning på grund av det djup 

samt omfång av informationen som kan erhållas, men man bör ändå vara försiktig då man drar 

sina slutsatser därav (Ince & Porter, 2006). En begränsning med sekundärdata som Cowton 

(1998) framhåller är att datamaterialet kan behöva transformeras för att passa in i de 

analysmodeller som används för att besvara forskningsfrågan. Så är också fallet med det 

material jag hämtar varför jag behöver anpassa datamaterialet till att få formen av den beroende 

variabeln samt kontrollvariablerna som ska användas i analyserna, vilket jag kommer gå 

närmare in på i metodavsnittet 3.4 operationalisering.  

 

 

3.3 Studiens population, urval och bortfall 
 

Föreliggande studie baseras på ett icke slumpmässigt urval av europeiska publika bolag. 

Saunders et al. (2012) menar att ett urval av populationen kan bidra till att en studie blir bättre 

än om hela populationen undersöks då mer tid istället kan spenderas på metoderna för att samla 

in material samt för kontroll av materialet. Avsikten med en kvantitativ studie är att generalisera 

resultatet till en population utöver det urval man undersöker (Bryman & Bell, 2013). Bryman 

och Bell (2013) påpekar att ett slumpmässigt urval är att föredra för att korrekt spegla 

populationens egenskaper. För att erhålla all den data som krävs för denna studie angående 

CSR-information har ett slumpmässigt urval inte varit möjligt. Flera forskare (Bryman och Bell, 

2013; Dahmström, 2011; Schreuder, Gregoire & Weyer, 2001; Yeager, Krosnick, Chang, 

Javitz, Levendusky, Simpser & Wang, 2011) beskriver att det finns en risk med ett icke 

slumpmässigt urval att resultatet kan bli snedvridet då alla värden som en variabel kan anta inte 

fångas upp i urvalet. Min begränsning på denna punkt delar jag emellertid med majoriteten av 

den företagsekonomiska forskningen inom hållbarhet och vid beaktande av föreliggande 

problem anses ett icke slumpmässigt urval ändå vara betydelsefullt och en vedertagen metod 

inom redovisningsforskningen (Moore et al., 2011; Schreuder et al., 2001; Yeager et al., 2011). 
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Denna risk tar därmed denna studie i beaktande med hänsyn till möjligheterna med inhämtning 

av datamaterial. 

 

På grund av de skillnader som tidigare nämnts mellan kontinenter och med anledning av det 

forskningsgap vad gäller sambandet mellan CSR och bolagsskatt, har jag valt att rikta in mig 

på europeiska företag. Tillgängligheten av information samt att det kan föreligga vissa 

skillnader mellan privata och publika företag, som ekonomiska incitament mot investerare och 

dylikt, har bidragit till att studien population är samtliga publika företag i Europa. Urvalet 

började med de företag som fanns representerade i Thomson Reuters databas Asset4 Europe, 

vilket utgjordes av 1077 publika företag. Efter att ha sållat bort de företag som saknat något 

värde för de variabler som ingår i analysen under åren 2011 till 2016, återstod ett urval av 465 

företag och (465 * 6 år) 2790 observationer.  

 

I detta urval finns inte företag från alla länder i Europa representerade, utan de som ingår är 

Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, 

Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och 

Österrike. Landdummyvariabler för respektive land har implementerats i analysen för att beakta 

effekter av diverse skillnader mellan länderna som bland annat olika skattesystem. Som i 

tidigare forskning (Davis et al., 2016; Huseynov et al., 2012; Lanis et al., 2015) har även 

dummyvariabler för industriklassificering skapats för att ta hänsyn till eventuella skillnader 

mellan industrier. Den klassificering som används i den här studien utgår från Industry 

Classification Benchmark (ICB) och delar upp företagen efter industrierna Basic Materials, 

Industrials, Consumer Goods, Health Care, Consumer Services, Telecommunications, Utilities 

samt Financials, Technology, Oil & Gas. 

 

 

3.4 Operationalisering 
 

Vid en kvantitativ forskningsstrategi är operationalisering en viktig aspekt som går ut på att 

översätta begrepp till konkreta kvantifierbara indikatorer som kan användas vid mätning och 

analys (Eliasson, 2013; Saunders et al. 2016; Sohlberg & Sohlberg, 2013). Enligt Eliasson 

(2013) är det viktigt att definierade begreppen som används för att inte läsarna ska göra felaktiga 

tolkningar av studien.  
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3.4.1 Den beroende variabeln, mått på företagsbeskattning 
 

Flera forskare (Hoi et al., 2013; Huseynov et al., 2012; Laguir et al., 2015; Landry et al., 2013; 

Lanis et al., 2012b; Davis et al., 2016; Watson, 2015) som undersöker sambandet mellan CSR 

och företagens skattebetalningar använder den effektiva skattesatsen (ETR) som mått för 

företagens skattebetalningar i relation till resultatet av verksamheten. Detta är också ett mått 

som passar denna studie, då sambanden som undersöks är snarlika de samband som dessa 

forskare studerar. ETR står för Effective Tax Rate och mäts som betald inkomstskatt dividerat 

med resultat före skatt (Huseynov & Klamm, 2012; Davis et al., 2016). För att erhålla en bättre 

bild av företagets skattebetalningar i relation till en så representativ vinst som möjligt, utan 

eventuella manipulationer av resultatet genom av- och nedskrivningar, utgår jag i studien från 

ett mått som mäter skattebetalningarna i relation till resultatet före ränta, skatt, avskrivningar 

samt nedskrivningar. Detta ETR-mått får jag fram genom att dividera företagens inkomstskatt 

med resultatmåttet EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization).  

 
• ETR = Effective Tax Rate är inkomstskatt dividerat med inkomst före ränta, skatt, 

avskrivningar samt nedskrivningar. 

 

 

3.4.2 Oberoende variabler, mått på ESG och dess dimensioner 
 

Ett sätt att mäta den sociala prestationen och företags arbete med CSR är att använda sig av de 

så kallade ESG-faktorerna, vilka mäter företagens prestation inom dimensionerna miljö, social 

och företagsstyrning (Hallbritter & Dorfleitner, 2015; Laguir, Staglianò & Elbaz, 2015). Ett 

problem med CSR-dimensionerna, även kallad ESG-faktorerna, är att de är kvalitativa i sin 

natur vilket gör det svårare att utvärdera dem kvantitativt (Capelle-Blancard & Petit, 2017; 

Malik, 2015). Ett annat problem som Capelle-Blancard och Petit (2017) beskriver är 

summeringen av de olika kriterierna då CSR har flera dimensioner, vilket gör det svårare att få 

ett totalt betyg på den sociala prestationen. De menar att det finns belägg för att företag som får 

kritik för sin CSR-prestation är speciellt utsatta i en viss dimension av ESG och därför kan det 

vara viktigt att undersöka flera dimensioner när man gör en bedömning av ett företags CSR-

arbete. Ett annat problem som Capelle-Blancard et al. (2017) tar upp är om ett dåligt betyg i en 

dimension kan kompenseras med ett bra betyg i en annan dimension, så blir bedömningen 

missvisande när man räknar samman dimensionerna av ett företags CSR-prestation. Istället 
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anser de att man bör vikta de olika kategorierna inom ESG. Vissa CSR-dimensioner kan vara 

viktigare än andra beroende på vilken bransch företaget verkar inom, exempelvis att de 

miljömässiga aspekterna troligtvis är viktigare för oljebolag än vad det är inom banksektorn 

(Capelle-Blancard et al., 2017). Detta kan ha att göra med att företag inte ska kunna ”plocka 

enkla poäng” genom att få höga ESG-poäng i något mindre viktigt och samtidigt prestera dåligt 

ifrån sig i något viktigare. 

 

Malik (2015) påpekar dock att i och med framväxten av databaser så kan man mäta CSR på ett 

mer konsekvent sätt, som exempelvis: Asset 4 Thomson Reuters; Bloomberg; eller the Kinder, 

Lynderberg, Domini Research, and Analytics Incorporation (KLD). Databasen som används i 

denna studie för att inhämta ESG-scores är Thomson Reuters Datastream som har över 6000 

företag med ESG-värden, varav cirka 1000 i Europa. Mätningarna rankas med ESG-poäng från 

0 till 100 (Thomson Reuters, 2017b). Detta gör då att man kan få kvantitativa data på ett företags 

CSR-arbete inom de olika dimensionerna. 

 

 
Figur 3. ESG-mått (Thomson Reuters, 2017b, s. 6) 

 

De mått för ESG och dess dimensioner som jag i studien avser att mäta sambandet till de 

beroende variablerna med är följande:  

 

• ESGSCORE: ESG Score avser ett samlat och viktat värde av företagets CSR-aktiviteter 

inom dimensionerna miljö, social och företagsstyrning. 



 Nicklas Johansson 
___________________________________________________________________________  

Sida 28 av 100 
 

 

• ENVSCORE: Environmental Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter inom 

miljödimensionen. 

 

• SOCSCORE: Social Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter inom den sociala 

dimensionen. 

 

• CGVSCORE: Corporate Governance Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter 

inom företagsstyrningsdimensionen. 

 

 

3.4.3 Kontrollvariabler 
 

Företagens skattebetalningar kan påverkas av en rad faktorer utöver det undersökta sambandet 

med CSR (Davis et al., 2016). För att fånga upp dessa faktorer och minska risken för 

snedvridning använder min studie ett flertal kontrollvariabler. Jag använder följande 

kontrollvariabler som identifierats och används av ett flertal forskare som behandlar samma 

eller liknande samband som min studie (Davis et al., 2016; Hoi et al., 2013; Huseynov et al., 

2012; Laguir et al. 2015; Landry et al., 2013; Lanis et al., 2012b; Watson, 2015):  

 

Size: Denna variabel används för att kontrollera för effekter som beror på storleken av företag. 

Vissa studier tyder på att större företag har en mer aggressiv hantering av skattebetalningar än 

mindre företag då de besitter större ekonomisk samt politisk makt och har därmed möjligheten 

att minska deras skattebörda där utefter (Gupta & Newberry, 1997; Richardson & Lanis, 2007). 

Det finns även studier som betonar att större företag är föremål för en större offentlig 

granskning, vilket medför en politisk kostnad i form av en högre ETR (Zimmerman, 1983) samt 

att de på grund av uppmärksamheten tenderar till att ta mer socialt ansvar (Col et al., 2016). I 

enlighet med tidigare studier (Davis et al., 2016; Laguir et al., 2015; Lanis et al., 2012b) mäter 

jag denna variabel enligt följande:  

 

• Size = Storleken på företaget är logaritmen av totala tillgångar efter att valutan för 

samtliga företag omvandlats till euro.  
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Leverage: Denna variabel används för att kontrollera för effekter som beror på företagens 

skuldsättningsgrad. Högt belånade företag anses använda avdragsgilla räntebetalningar för att 

främja en aggressiv skattehantering och därmed minska skattebetalningarna (Gupta et al., 1997; 

Hoi et al., 2013; Stickney & McGee, 1982). Dessa företag förväntas också ha en mindre 

benägenhet att investera i CSR-aktiviteter (Col et al., 2016). I enlighet med tidigare studier 

(Davis et al., 2016; Hoi et al., 2013; Huseynov et al., 2012) mäter jag denna variabel enligt 

följande: 

 

• Leverage = Skuldsättningsgrad är totala skulder dividerat med föregående års totala 

tillgångar och uttrycks i procent.  

 

Intang: Denna variabel används för att kontrollera för effekter som beror på företagens andel 

immateriella tillgångar. En hög andel immateriella tillgångar anses korrespondera med 

aggressiv skattehantering och låg ETR till följd av skattemässigt avdragsgilla immateriella 

utgifter (Gupta et al., 1997; Hoi et al., 2013). I enlighet med tidigare studier (Davis et al., 2016; 

Hoi et al., 2013; Watson, 2015) mäter jag denna variabel enligt följande: 

 

• Intang = Andel immateriella tillgångar (Intang) är immateriella tillgångar netto dividerat 

med föregående års totala tillgångar och uttrycks i procent.  

 

PTROA: Denna variabel används för att kontrollera för effekter som beror på företagens 

lönsamhet. Enligt Watson (2015) styrs sambandet mellan CSR och ETR helt av lönsamhet och 

tillgängligheten av resurser, varför dessa variabler är viktiga att kontrollera för. Vissa studier 

tyder på att PTROA har en negativ effekt på ETR (Huseynov 2012; Lanis et al., 2012b) medan 

andra visar en positiv inverkan (Dyreng, Hanlon & Maydew, 2008; Minnick & Noga (2010); 

Armstrong, Blouin & Larcker, 2012). I enlighet med tidigare studier (Davis et al., 2016; Laguir, 

2015; Watson, 2015) mäter jag denna variabel enligt följande: 

 

• PTROA = Pre-Tax Return On Assets inkomst före skatt dividerat med föregående års 

totala tillgångar och uttrycks i procent.  
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Cash: Denna variabel används för att kontrollera för effekter som beror på företagens 

tillgänglighet av resurser i form av likvida medel. Watson (2015) kommer i sin studie fram till 

att tillgängligheten av resurser tillsammans med lönsamhet helt styr sambandet mellan CSR och 

ETR. Både Watson (2015) och Col et al. (2016) anser att skillnader i investeringsmöjligheter 

till följd av tillgängligheten av resurser påverkar eventuella investeringar i CSR-aktiviteter. I 

enlighet med tidigare studier (Davis et al., 2016; Col et al., 2016; Watson, 2015) mäter jag 

denna variabel enligt följande: 

 

• Cash = Andel likvida medel är kontanter och kortfristiga investeringar dividerat med 

föregående års totala tillgångar och uttrycks i procent.  

 

MTB: Denna variabel används för att kontrollera för effekter som beror på företagens 

tillväxtpotential. Dyreng et al. (2008) kommer fram till att små företag med hög tillväxtpotential 

har högre ETR-värden. Col et al. (2016) menar att tillväxtpotential kan skapa skillnader i 

behovet av att anskaffa kapital, vilket därav påverkar investeringar i CSR-aktiviteter. I enlighet 

med tidigare studier (Davis et al., 2016; Hoi et al., 2013; Lanis et al., 2012b) mäter jag denna 

variabel enligt följande: 

 

• MTB = Market To Book är marknadsvärdet av eget kapital dividerat med balansvärdet 

av eget kapitalet. 

 

Industry: Denna variabel utgörs av dummyvariabler för företagens respektive 

industritillhörighet för att kontrollera för effekter av skillnader mellan industrier. En 

dummyvariabel är en binär variabel som gör en kvalitativ variabel kvantifierbar för att kunna 

användas vid kvantitativa analyser, där företaget som verkar inom en specifik industri har värdet 

1 och om inte 0 (Andersson, Jorner & Ågren, 2007; Djurfeldt & Barmark, 2009). Respektive 

industri har olika egenskaper och förutsättningar på grund av skilda påtryckningar från olika 

intressenter och regleringar vad gäller sociala och miljömässiga aspekter, varför exempelvis 

företag som påverkar miljön negativt har större behov av att investera i CSR-aktiviteter till 

fördel för miljön (Chand & Fraser, 2006; Ullman, 1985; Waddock et al., 1997). Huseynov et 

al. (2012) finner skillnader i ETR inom olika industrier och studien av Lanis et al. (2012b) visar 

på skillnader både när det gäller skattebetalningar och CSR-prestation. Den forskning (Davis et 
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al., 2016; Hoi et al., 2013; Huseynov et al., 2012; Laguir et al. 2015; Landry et al., 2013; Lanis 

et al., 2012b; Watson, 2015) som berör sambandet mellan CSR och företagens skattebetalningar 

kontrollerar för effekter av industritillhörighet då det anses kunna påverka både ETR och CSR-

prestation. Jag har valt att utgå från Industry Classification Benchmark (ICB) och får därmed 

dummyvariabler enligt följande:  

 

• Industry = Industritillhörighet är dummyvariabler som klassificerar företagen utefter 

följande industrigrupper: BASIC MATS, INDUSTRIALS, CONSUMER GDS, 

HEALTH CARE, CONSUMER SVS, TELECOM, UTILITIES, FINANCIALS, 

TECHNOLOGY, OIL & GAS. 

 

Country: Denna variabel utgörs av dummyvariabler för respektive land som ett företag tillhör 

för att kontrollera för effekter av skillnader mellan länder. Tidigare forskning (Davis et al., 

2016; Hoi et al., 2013; Huseynov et al., 2012; Laguir et al. 2015; Landry et al., 2013; Lanis et 

al., 2012b; Watson, 2015) som berör sambandet utför inte sin undersökning utifrån Europa utan 

enbart inom ett land, varför de inte kontrollerar för dessa effekter. Inom Europa finns dock olika 

rättstraditioner (exempelvis: common law-traditionen i Storbritannien, kontinentaleuropeiska 

traditionen med Frankrike och Tyskland som stora förespråkare, samt den skandinaviska 

traditionen inom de skandinaviska länderna) som kan påverka skattemoralen mellan länder 

(Berkowitz, Pistor & Richard, 2003; La Porta, Lopez-De-Silanes, Shleifer & Vishny, 1997, 

1998). Därför är det viktigt att kontrollera för dessa effekter genom att kvantifiera 

landstillhörigheten till dummyvariabler för att kunna använda dessa i regressionsanalysen 

(Andersson, Jorner & Ågren, 2007; Djurfeldt & Barmark, 2009). Därav skapar jag följande 

dummyvariabler för de länder som företagen tillhör som ingår i mitt urval: 

 

• Country = Dummyvariabler som delar in företagen utefter vilket av följande länder de 

tillhör: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, 

Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, 

Tyskland, Ungern och Österrike. 
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Year: Denna variabel utgörs av dummyvariabler för de åren (2011-2016) som respektive 

observation hänförs till och används dels för att kontrollera för effekter mellan åren men 

också för att undersöka om det finns skillnader dem emellan. Flera av de tidigare studier 

(Col et al., 2016; Davis et al., 2016; Hoi et al., 2013; Huseynov et al., 2012; Landry et al., 

2013; Watson, 2015) som berör sambandet mellan CSR och skattebetalningar kontrollerar 

för effekter mellan åren de undersöker.  

 

• Year = Dummyvariabler som tar hänsyn till inom vilket år från 2011 till 2016 som 

respektive observation hänförs till.  

 

 

3.4.4 Regressionsmodeller 
 

Jag testar den beroende variabeln ETR mot de oberoende variablerna ESGSCORE, 

ENVSCORE, SOCSCORE, CGVSCORE enligt följande regressionsmodell, som även används 

av Davis et al. (2016): 

 

DEPVARi,t = β0 + β1CSRi,t + ΣβkCONTROLSk + εi,t 

 
DEPVARi,t är den beroende variabeln för fall i och för tidsperiod t. 

• ETR (EBITDA) = Effective Tax Rate (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization) är 

inkomstskatt dividerat med inkomst före ränta, skatt, avskrivningar samt nedskrivningar. 

β0 är koefficienten för regressionens intercept.  

 

β1-7 är förklaringskoefficienten för effekten av oberoende variabeln på beroende variabeln. 

 

CSRi,t är en av de följande oberoende variabler för fall i och för tidsperiod t. 

• ESGSCORE: ESG Score avser det samlade värdet av företagets CSR-aktiviteter inom dimensionerna 

miljö, social och företagsstyrning. 

• ENVSCORE: Environmental Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter inom miljödimensionen. 

• SOCSCORE: Social Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter inom den sociala dimensionen. 

• CGVSCORE: Corporate Governance Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter inom 

företagsstyrningsdimensionen. 
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CONTROLSk är alla av respektive kontrollvariabler nedan för fall i och för tidsperiod t. 

• Size = Storleken på företaget är logaritmen av totala tillgångar efter att valutan för samtliga företag 

omvandlats till euro.  

• Leverage = Skuldsättningsgrad är totala skulder dividerat med föregående års totala tillgångar och 

uttrycks i procent.  

• Intang = Andel immateriella tillgångar (Intang) är immateriella tillgångar netto dividerat med föregående 

års totala tillgångar och uttrycks i procent.  

• PTROA = Pre-Tax Return On Assets inkomst före skatt dividerat med föregående års totala tillgångar 

och uttrycks i procent.  

• Cash = Andel likvida medel är kontanter och kortfristiga investeringar dividerat med föregående års totala 

tillgångar och uttrycks i procent.  

• MTB = Market To Book är marknadsvärdet av eget kapitalet dividerat med balansvärdet av eget kapitalet. 

• Industry = Industritillhörighet är dummyvariabler som klassificerar företagen utefter följande 

industrigrupper: BASIC MATS, INDUSTRIALS, CONSUMER GDS, HEALTH CARE, CONSUMER 

SVS, TELECOM, UTILITIES, FINANCIALS, TECHNOLOGY, OIL & GAS. 

• Country = Dummyvariabler som delar in företagen utefter vilket av följande länder de tillhör: Belgien, 

Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, 

Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike. 

• Year = Dummyvariabler som tar hänsyn till inom vilket år från 2011 till 2016 som respektive observation 

hänförs till.  

εi,t är regressionens residual för fall i och för tidsperiod t. 

 

Enligt denna modell erhålls följande regressioner för att testa studiens hypoteser: 

 

• ETR = β0 + β1ESGSCORE + β2Size + β3Leverage + β4Intang + β5PTROA + β6Cash + 

β7MTB + Σβ8Industry8 + Σβ9Country9 + Σβ10Year10 + ε 

 

• ETR = β0 + β1ENVSCORE + β2Size + β3Leverage + β4Intang + β5PTROA + β6Cash + 

β7MTB + Σβ8Industry8 + Σβ9Country9 + Σβ10Year10 + ε 

 

• ETR = β0 + β1SOCSCORE + β2Size + β3Leverage + β4Intang + β5PTROA + β6Cash + 

β7MTB + Σβ8Industry8 + Σβ9Country9 + Σβ10Year10 + ε 
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• ETR = β0 + β1CGVSCORE + β2Size + β3Leverage + β4Intang + β5PTROA + β6Cash + 

β7MTB + Σβ8Industry8 + Σβ9Country9 + Σβ10Year10 + ε 

 

 

3.5 Analysmetoder 
 

För att analysera datamaterialet jag hämtat från Datastream till kalkylprogrammet 

Excel har jag använt statistikprogrammet IBM SPSS, vilket enligt Bryman och Bell (2013) samt 

Saunders et al. (2012) är ett vanligt analysverktyg för kvantitativa data. Med hjälp av dessa 

program har jag genomfört nedan beskrivna analyser för att statistiskt kunna urskilja ett 

samband mellan CSR-aktiviteter och bolagsskatt. Resultatet av dessa analyser presenteras och 

diskuteras senare i resultatkapitlet. 

 

 

3.5.1 Univariat analys 
 

För att avgöra kvaliteten på det datamaterial jag erhållit inleder jag analysarbetet med en 

univariat analys, vilket innebär att jag analyserar varje variabel för sig (Olsson & Sörensen, 

2011). Bryman och Bell (2013) samt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) beskriver att 

man vid en sådan analys undersöker centraltendensen samt spridningen genom att räkna ut 

medelvärde, median, standardavvikelse samt spridningen mellan yttre värden. Medelvärdet är 

ett mått på centraltendensen, vars spridning mäts genom standardavvikelsen som utgör den 

genomsnittliga variationen av värdet (Bryman & Bell, 2013; Djurfeldt et al., 2010; Moore, 

McCabe, Alwan, Craig & Duckworth, 2011). Djurfeldt et al. (2010) beskriver medelvärdet och 

standardavvikelsen som de mått som oftast används vid kvantitativa data, ändå förklarar flera 

forskare (Bryman & Bell, 2013; Djurfeldt et al., 2010; Moore et al., 2011) att båda värdena kan 

påverkas och visa ett snedvridet resultat på grund av avvikande extremvärden. Medianen är 

också ett mått på centraltendensen men påverkas inte av extremvärden och spridningen mäts 

genom minsta och maximala värdet samt genom första och tredje kvartilen, som innefattar de 

25 procent som är under respektive över medianen (Bryman & Bell, 2013; Moore et al., 2011). 
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För att på bästa sätt avgöra kvaliteten av datamaterial kommer jag, utifrån ovanstående 

diskussion och med hjälp av deskriptiv statistik från IBM SPSS, undersöka båda måtten på 

centraltendensen samt tillhörande spridningsmått för alla de variabler som sedan ingår i den 

multivariata analysen. Resultatet av de univariata analysen presenteras i avsnitt 4.1 Deskriptiv 

statistik samt i Tabell 1 till 6. 

 

 

3.5.2 Bivariat analys 
 

Nästa steg jag tar för att analysera materialet är bivariat analys som syftar till att undersöka 

sambandet mellan två variabler (Olsson och Sörensen, 2011). Bryman och Bell (2013) föreslår 

analysmetoden Pearsons r vid undersökningar som avser relationen mellan kvot- och 

intervallvariabler, vilket är det korrelationstest som Studenmund (2006) anser är vanligast. De 

korrelationskoefficienter man får fram av testet är ett tal mellan -1 och 1, vilket indikerar styrka 

och riktning på sambandet (Bryman & Bell, 2013). Ett tal nära 1 alternativt -1 visar på ett starkt 

samband medan ett tal nära 0 innebär ett svagt samband. Om talet är positivt eller negativt 

speglar riktning på sambandet, alltså om den ena variabeln ökar eller minskar i relation till den 

andra variabeln då denna ökar (Bryman & Bell, 2013). 

 

För att undersöka sambandet mellan CSR-aktiviteter och bolagsskatt genomför jag härav 

korrelationstestet Pearsons r mellan båda värdena för ETR och det integrerade ESG-värdet samt 

dess dimensioner. Den statistiska signifikansnivå som jag väljer för att acceptera ett resultat är 

p < 0,05. Detta då flera författare (Bryman & Bell, 2013; Denscombe, 2016; Lantz, 2014) anger 

just denna nivå som högsta acceptabla signifikansnivån som man inom samhällsvetenskaplig 

forskning är villig att acceptera för risken att det samband som resultatet visar inte existerar. 

Jag kommer dock för att erhålla en mer uttömmande bild av sambandet även ta i beaktande och 

reflektera över resultat vars signifikansnivå uppgår till p < 0,10. Resultatet av de bivariata 

analyserna presenteras i avsnitt 4.2 Korrelationsanalys och multikollinearitet samt i Tabell 7. 

 

3.5.3 Multivariat analys 
 

Hypoteser testas emellertid inte med korrelationer utan genom regressionsanalyser. För att ge 

en bild av sambandet som är äkta och inte skenbart tar jag analysen ett steg till och kontrollerar 

för fler variabler som kan påverkar sambandet genom en multivariat analys (Bryman & Bell, 



 Nicklas Johansson 
___________________________________________________________________________  

Sida 36 av 100 
 

2013; Djurfeldt et al., 2010). Även tidigare studier om sambandet mellan CSR-prestation och 

företagens skattebetalningar har använt en multivariat analys där flera kontrollvariabler ingår 

(Davis et al., 2016; Hoi et al. 2013; Huseynov et al., 2012; Lanis et al., 2013). Med hjälp av en 

linjär regression kan respektive oberoende variabels inverkan på den beroende variabeln 

avgöras och då jag undersöker påverkan från flera oberoende variabler samtidigt utför jag 

multipla regressionsanalyser för den beroende variabeln tillsammans med respektive 

förklaringsvariabel som finns i studiens hypoteser (Djurfeldt et al., 2010). Precis som i min 

bivariata analys använder jag den statistiska signifikansnivån p < 0,05 för att acceptera resultatet 

då detta är en acceptabel risknivå inom samhällsvetenskaplig forskning (Bryman & Bell, 2013; 

Denscombe, 2016; Lantz, 2014). Men som jag tidigare också nämnt kommer jag också 

reflektera över resultat med en signifikansnivå upp till p < 0,10 för att ge en mer uttömmande 

bild över sambandet. 

 

Det kan vid multipla regressionsanalyser föreligga viss problematik med multikollinearitet, 

vilket kan påverka och ge ett missvisande resultat (Djurfeldt & Barmark, 2009; Moore et al., 

2011). Problemet uppstår då det finns en stark korrelation mellan de oberoende variablerna, 

vilket kan påverka sambandet och göra det svårt att urskilja effekterna av respektive variabel 

(Edling & Hedström, 2003; Moore et al., 2011; Studenmund, 2006). För att åskådliggöra om 

det finns problem med multikollinearitet föreslår Djurfeldt och Barmark (2009) att man utför 

en korrelationsanalys mellan de oberoende variablerna, varvid ett värde högre än 0,8 eller under 

-0,8 tyder på problem. De framhåller dock att det finns begränsningar för över vilka samband 

en sådan analys visar, varför det är mer fördelaktigt att utföra en kollinearitetsdiagnos i IBM 

SPSS och där undersöka Variance Inflation Factors (VIF). Enligt Djurfeldt och Barnmark 

(2009) visar ett värde på 1 i VIF-testet att det inte föreligger någon multikollinearitet och ett 

värde över 2,5 tyder på att det kan förekomma problem. Borg och Westerlund (2012) menar att 

det finns olika gränsvärden för vad som bör uppfattas som problematiskt och skriver att vissa 

använder 10 som gränsvärde medan andra använder 5. Jag kontrollerar för multikollinearitet 

utifrån dessa två tester, vars resultat presenteras i avsnitt 4.2 Korrelationsanalys och 

multikollinearitet samt i Tabell 7 och 8. Resultaten av de multipla regressionsanalyserna 

presenteras i avsnitt 4.3 Regressionsanalys samt i tabell 9. 
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3.6 Kvalitetskriterier 
 

För att göra en bedömning av den egna forskningsstudiens kvalitet utgår jag från de tre 

kvalitetskriterier som Bryman och Bell (2013) anser vara viktiga att kontrollera för vid en 

kvantitativ forskningsstudie. 

 

 

3.6.1 Reliabilitet 
 

Eliasson (2013) beskriver att reliabilitet bottnar i att undersökningen är tillförlitlig och kan 

genomföras på nytt med samma resultat, vilket påverkas av hur noggrant mätningarna utförs 

och bearbetas. Kriteriet avser enligt Bryman och Bell (2013) måttet på ett begrepp och dess 

följdriktighet, överenstämmelse samt pålitlighet. Vidare framhåller de tre aspekter att 

kontrollera för reliabilitet. Den första är stabilitet hos måttet över tid så att resultatet inte ändras 

väsentligt om ännu en mätning görs vid ett senare tillfälle. Jag använder endast data från 

Thomson Reuters, vilka hämtar och återger data direkt från primära källor som exempelvis 

företagen egna rapporter (Thomson Reuters, 2017a). Detta är alltså data som kommer från 

rapporter som inte ändras över tid. Den andra aspekten är intern reliabilitet, vilket behandlar 

flerindikatorsmått och att de indikatorer som bygger upp måttet är relaterade till varandra. Jag 

använder väl beprövade mått, vilka jag beskriver i operationaliseringen ovan. Den tredje är 

interbedömarreliabilitet, vilket berör subjektivitet och risk för olika tolkningar av data. Jag gör 

inga egna tolkningar av data utan för in dem direkt i analysmetoderna. Som jag nyss nämnde 

hämtar Thomson Reuters sin data från primära källor och framställer dem därefter, varför ingen 

tolkning av data behövs i det ledet heller. En hög nivå av reliabilitet förbättrar förutsättningarna 

för nästa kriterium, validitet (Eliasson, 2013). 

 

 

3.6.2 Validitet 
 

Eliasson (2013) beskriver att validitet syftar på undersökningens giltighet och att den mäter det 

den har för avsikt att mäta, vilket därmed också förutsätter en hög reliabilitet. Bryman och Bell 

(2013) anser att detta är det viktigaste forskningskriteriet och uttrycker det mer specifikt som 

mätningsvaliditet, vilket bedömer huruvida slutsatserna i studien hänger ihop. De beskriver fyra 

huvudtyper av validitet som ofta utgås ifrån och som jag förhåller mig till. Första är 
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begreppsvaliditet och berör frågan om måttet man använder verkligen speglar det som 

begreppet syftar till. Som jag beskriver i avsnitt 3.4 Operationalisering så används i min studie 

mått som är vanligt förekommande för de begrepp som jag avser mäta och som har framställts 

av tillförlitliga källor. Andra är intern validitet, vilket syftar på kausalitet och säkerheten av att 

ena variabeln orsakar variationen i den andra. Enligt Allwood och Erikson (2017) är intern 

validitet enbart tillämpligt då man undersöker orsakssamband. Som framgår i avsnittet 3.5 

Analysmetoder använder jag de metoder som har ansetts mest ändamålsenliga, men då mitt 

syfte inte är att fastställa någon direkt riktning av orsakssamband, utan endast undersöka om ett 

samband föreligger mellan företagens skattebetalningar och deras CSR-aktiviteter, är denna del 

av validitetskriteriet inte relevant för min studie. Tredje är extern validitet och avser frågan om 

resultatet kan generaliseras bortom den specifika undersökningskontexten. Det bästa för att 

generalisera är enligt Bryman och Bell (2013) att utgå från ett slumpmässigt urval. För att kunna 

erhålla all den information och data som krävs av studien samt den tidsram som ett 

examensarbete innefattar, har det inte funnits möjligheter till ett slumpmässigt urval. Fjärde är 

ekologisk validitet, vilket syftar på om de instrument man använder lyckas fånga de verkliga 

fenomenen och att inte undersökningsmetoden skapar en onaturlig miljö så att resultatet inte 

speglar verkligheten. Jag använder beprövade analysmetoder när jag analyserar sekundärdata 

som har inhämtats från företagens rapporter via Thomson Reuters. Detta bidrar till att 

informationen fångas upp på ett sätt som inte har någon inverkan på företagens naturliga miljö.  

 

 

3.6.3 Replikerbarhet 
 

Kriteriet avser enligt Bryman och Bell (2013) möjligheten att kunna replikera undersökningen 

och är viktigt för att exempelvis andra forskare ska kunna kontrollera för om resultatet verkligen 

stämmer. För att kunna genomföra en exakt upprepning av en undersökning krävs att 

tillvägagångsättet beskrivs i detalj (Bryman & Bell, 2013). Jag har i min studie tydligt klargjort 

för hela den forskningsprocess jag genomgått och detaljerat beskrivit de källor, metoder och 

begrepp jag använder med referenser från tidigare forskning och litteratur. Jag utgår också från 

ett datamaterial från Thomson Reuters som bygger på offentliga dokument och därmed kan 

exakt samma data tillgodoses.  
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4. Resultat 
 

Kapitlet återger resultat och tabeller över de analysmetoder som används. Först beskrivs den 

deskriptiva statistiken, sedan korrelationsanalysen och kontroll av multikollinearitet, följt av 

regressionsanalyserna. 

 
 

4.1 Deskriptiv statistik 
 

För att avgöra kvaliteten på datamaterialet från urvalet utgår analysen från den deskriptiva 

statistik som erhållits i IBM SPSS och som presenteras i Tabell 1 till 6. Centraltendensen 

analyseras för respektive variabels datamaterial genom att jämföra medelvärdet med medianen. 

Skillnader i värdet för dessa kan tyda på att datamaterialet är skevt åt antingen höger eller 

vänster (De Veaux, Velleman & Bock, 2012). Spridningen analyseras genom att undersöka 

standardavvikelsen, minimum- och maximumvärden samt första och tredje kvartilen. Genom 

att undersöka standardavvikelsen kan uttydas hur mycket företagen i genomsnitt avviker från 

medelvärdet inom de olika variablerna. De Veaux et al. (2012) menar att en låg 

standardavvikelse betyder att datavärdena i variabeln befinner sig nära medelvärdet och en hög 

standardavvikelse innebär att spridningen är stor. En undersökning av minimum- och 

maximumvärden ger en bild över räckvidden av värdena inom en variabel och en jämförelse av 

spridningsmåtten kvartil 1 och kvartil 3 visar varinom 50 procent av värdena förhåller sig (De 

Veaux et al., 2012).  

 

Som kan tydas av Tabell 1 till 6 och som beskrivs nedan i en diskussion om respektive variabel 

förekommer det i vissa fall höga värden, vilka kan påverka kvaliteten. Därför har även varje 

variabel undersökts i boxplot-diagram för att undersöka om det finns extremvärden. Precis som 

antyddes av tabellerna existerar extremvärden i datamaterialet för några av variablerna. Flera 

författare (Bryman & Bell, 2013; De Veaux et al., 2012; Borg & Westerlund, 2012) anser att 

extremvärden inte är önskvärt och att det därför är viktigt att undersöka om de finns. Dock 

förklarar de att man inte bara kan ta bort dessa från materialet som ingår i analysen, då resultatet 

skulle kunna bli missvisande om dessa extremvärden är verkliga värden. Att ta bort 

extremvärdena utan att veta om de är felaktiga anses av flera vara att fuska och både De Veaux 

et al. (2012) samt Borg och Westerlund (2012) tar upp exempel på när uteslutande av 

extremvärden har bidragit till ett felaktigt resultat. Bryman och Bell föreslår att man istället 
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utför två analyser, en med och en utan extremvärden, samt sedan diskutera skillnaderna. Därför 

kommer jag inte utesluta extremvärdena från regressionsanalyserna, utan istället utföra en 

kontroll av resultatet genom att utföra ytterligare regressioner även utan dessa och sedan ta 

eventuella skillnader i beaktande vid diskussion och slutsats av sambanden. 

 

Beroende variabel: 

ETR har ett medelvärde och en median som båda år 2012, 2013 samt 2016 ligger på 0,15 vilket 

tyder på ett symmetriskt datamaterial. Även övriga år visar även de på ett relativt symmetriskt 

material då det inte skiljer mycket mellan medelvärdet och medianen. År 2011 och 2014 är 

medelvärdet 0,15 och medianen 0,16. År 2015 visar något lägre siffror men fortfarande med 

ingen större skillnad då medelvärdet är 0,14 och medianen är 0,15. Skillnaden mellan 

centraltendensmåtten samt värdena mellan åren är alltså relativt liten. Standardavvikelsen ger 

en bild av en trend med en minskande spridning av värdena. Den går från 0,12 år 2011 till 0,10 

år 2012. Sedan minskar den till 0,09 för år 2013 och 2014 samt sedan ytterligare till 0,08 för år 

2015 och 2016. En standardavvikelse om 0,12 i proportion till ett medelvärde om 0,15 tyder på 

en relativt mycket större spridning än en standardavvikelse om 0,08. Då datamaterialet är 

symmetriskt innebär det enligt De Veaux et al. (2012) att cirka 68 procent av värdena år 2011 

ligger mellan (0,15 – 0,12 =) 0,03 och (0,15 + 0,12 =) 0,27 samt år 2016 mellan (0,15 – 0,08 =) 

0,07 och (0,15 + 0,08 =) 0,23. Spridningsmåtten kvartil 1 och kvartil 3 visar på liknande värden 

från år till år. Kvartil 1 har antingen värdet 0,09 eller 0,10 medan kvartil 3 har värdet 0,19 eller 

0,20. Detta tyder på att 50 procent av värdena är samlade mellan 0,09 (0,10) och 0,20 (0,19). 

Detta stämmer relativt bra överens med spridningen som standardavvikelsen förutspår. Båda 

dessa spridningsmått ger en bild av att större delen av värdena är relativt samlade vid 

centraltendensen. En undersökning av minimum- och maximumvärdet visar att spridningen är 

som störst 2011 då värdena sträcker sig från -0,67 till 1,27 vilket förklarar den större 

standardavvikelsen som förelåg detta år. För år 2012 sträcker sig värdena från -0,62 till 0,79. 

År 2013 från -0,29 till 0,51. År 2014 från -0,27 till 1,01. År 2015 från -0,19 till 0,63. Samt år 

2016 från -0,08 till 0,74. Av detta kan uttydas att spridningen blir något större och glesare 

allteftersom värdena närmar sig yttervärdena. 

 

Oberoende variabler: 

ESGSCORE har också ett medelvärde och en median som ligger väldigt nära varandra för 

respektive år, vilket tyder på att även denna variabel har ett symmetriskt datamaterial. År 2011 

är medelvärdet 58,26 och medianen 59,33. År 2012 är det 58,65 respektive 59,95. År 2013 är 
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det 59,30 respektive 60,06. År 2014 är det 59,96 respektive 60,88. År 2015 är det 63,08 

respektive 64,05. Samt år 2016 är det 63,93 respektive 65,17. Skillnaden är som sagt inte stor 

mellan centraltendensmåtten men det går att uttyda en viss trend mellan åren mot både ett större 

medelvärde och en större median. Standardavvikelsen går från 16,98 år 2011 till att succesivt 

minska något år efter år till 14,52 år 2016. Då datamaterialet är symmetriskt tyder det på att 

cirka 68 procent av värdena år 2011 ligger mellan (58,26 – 16,98 =) 41,28 och (58,26 + 16,98 

=) 75,24 samt år 2016 mellan (63,93 – 14,52 =) 49,41 och (63,93 + 14,52 =) 78,45. Även detta 

visar att spridningen minskat medan värdena i genomsnitt ökat. Dessa värden stämmer väl 

överens med Kvartil 1 och kvartil 3 som också bekräftar denna trend då de visar att 50 procent 

av värdena befinner sig mellan 44,92 och 71,86 år 2011 och mellan 54,46 och 74,79 år 2016. 

Minimumvärdena ligger mellan 8,45 och 9,22 för år 2011 till 2014 samt 14,42 för år 2015 och 

13,61 för 2016. Maximumvärdet är något jämnare mellan åren och ligger mellan 93,52 till 94,82 

för alla år. Värdena sprider sig därmed relativt nära de båda ytterligheterna som värdet kan anta 

om 0 respektive 100 och visar att spridningen mot den nedre delen på skalan är något större. 

 

ENVSCORE har ett medelvärde och en median som skiljer sig relativt mycket åt för alla åren 

och då medelvärdet är lägre än medianen tyder det på att datamaterialet är skevt åt vänster.  Det 

går att uttyda en ökande trend av båda dessa centraltendensmått från 2011 till 2016 men 

skillnaden mellan måtten är ungefär desamma för respektive år. Medelvärdet och medianen är 

66,44 respektive 78,00 för år 2011 och ökar sedan successivt år för år, till 77,19 respektive 

87,83 för år 2016. Precis som vid föregående variabel visar standardavvikelsen en trend av en 

minskad spridning då den stegvis minskar från 28,19 år 2011 till 21,81 år 2016. Då 

datamaterialet är skevt är dock inte standardavvikelsen ett lämpligt mått på spridningen utan 

man bör istället undersöka kvartilerna (De Veaux et al., 2012). Även kvartil 1 och 3 visar på en 

minskad spridning från år 2011 om 43,57 respektive 90,75 till år 2016 om 65,91 respektive 

93,46. Kvartil 3 har endast ökat lite i relation till den relativt stora ökningen av kvartil 1, vilket 

givit effekt på spridningen av de 50 procent av värdena som befinner sig här inom. Ser man till 

medianen är det ändå ett relativt mycket större gap till kvartil 1 än vad det är till kvartil 3, vilket 

också bekräftar skevheten i materialet. Detta är dock inte förvånande då medianen ligger så 

nära det maximala värdet som måttet kan anta jämfört med det minsta värdet det kan anta. 

Minimumvärdena ligger mellan 8,58 och 11,00 medan maximumvärdena ligger mellan 94,26 

och 95,33 vilket visar en betydligt större spridning mellan kvartil 1 och minimumvärdet än 

mellan kvartil 3 och maximumvärdet.  
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SOCSCORE och dess datamaterial uppvisar i princip samma egenskaper som materialet i 

föregående variabel. Liknande proportioner gäller för både den ökande trenden samt för 

skillnaden mellan medelvärdet och medianen. För år 2011 är medelvärdet 68,33 samt medianen 

78,05 och ökar därefter successivt till år 2016 då medelvärdet är 80,07 och medianen 87,97. 

Detta tyder på att datamaterialet är skevt till vänster. Standardavvikelsen visar också likt 

föregående variabel på en minskande spridning från 26,90 år 2011 till 18,27 år 2016. Även 

kvartilerna visar liknande förhållanden av en minskande spridning av de mellersta 50 procenten, 

varinom värdena befinner sig. År 2011 befinner de sig mellan 49,35 och 91,33 medan de år 

2016 befinner sig mellan 72,38 och 93,17. Avstånd och spridning till minimum- och 

maximumvärdena har även de liknande proportioner som vid föregående variabel. 

Minimumvärdet ligger mellan 4,18 och 9,24 medan maximumvärdet ligger mellan 96,70 och 

97,33. 

 

CGVSCORE har också ett datamaterial med liknande tendenser. Dock kan uttydas att 

materialet inte är riktigt lika skevt åt vänster, då skillnaden mellan medelvärdet och medianen 

inte är lika stor. Det finns också tendenser till en ökande trend av medelvärdet och medianen, 

dock inte lika tydlig då det går upp och ner mellan åren. Men sammantaget har medelvärdet 

och medianen ändå ökat från 61,94 respektive 68,25 för år 2011 till 65,68 respektive 72,46 för 

år 2016. Standardavvikelsen håller sig någorlunda jämn mellan åren och ligger mellan 25,14 

och 26,38 vilket kan tyckas vara en relativt stor spridning i relation till medelvärdet. Kvartil 1 

ändras något från år till år utan något speciellt mönster. Lägsta värdet är 42,51 år 2013 och 

högsta är 47,92 år 2015. Kvartil 3 visar dock på en något ökande trend och går från 82,09 år 

2011 till 87,96 år 2016. Spridningen från medianen till kvartil 1 är alltså något större än 

spridningen till kvartil 3. Även spridningen från kvartilerna samt medianen till minimumvärdet 

är större än till maximumvärdet. Det minimum ligger mellan 1,69 och 3,61 medan maximum 

ligger mellan 95,89 och 97,70. Dessa värden befinner sig väldigt nära måttets ytterligheter och 

visar på en stor spridning av datamaterialet. 

 

Kontrollvariabler: 

Size har ett medelvärde och en median som inte märkvärt skiljer sig från varandra under något 

av åren, vilket tyder på ett symmetriskt datamaterial. Medelvärdet ligger mellan 15,62 och 

15,92 medan medianen ligger mellan 15,38 och 15,68. Standardavvikelsen är relativt liten och 

ligger mellan 1,75 och 1,83 vilket innebär att cirka 68 procent av värdena befinner sig inom 

detta intervall från medelvärdet (De Veaux et al., 2012). Detta ger en bild av ett material som 
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är väl samlat vid medelvärdet. Även en undersökning av kvartilerna samt minimum- och 

maximumvärdet bekräftar en relativt liten spridning. Kvartil 1 ligger mellan 14,36 och 14,75 

medan kvartil 3 ligger mellan 16,84 och 16,97. Minimumvärdet ligger mellan 10,55 och 11,04 

medan maximumvärdet ligger mellan 21,38 och 21,57.  

 

Leverage verkar ha ett förhållandevis symmetriskt datamaterial, även om det finns tendenser 

som tyder på att materialet är skevt till höger då medelvärde är något högre än medianen. 

Medelvärdet ligger mellan 24,64 och 26,15 medan medianen ligger mellan 22,46 och 24,02. 

Standardavvikelsen som ligger mellan 19,50 och 23,88 är i proportion till medelvärdet stor och 

tyder också på en stor spridning av värdena. Kvartil 1 har värden mellan 10,32 och 11,35 medan 

kvartil 3 har värden mellan 34,43 och 36,98 vilket ändå tyder på att de mellersta 50 procenten 

är relativt samlade vid medianen. Det visar också på att materialet är relativt symmetriskt inom 

de 50 procenten. En undersökning av minimum- och maximumvärdena visar dock på en väldigt 

stor spridning. Minimumvärdet är 0 för respektive år medan maximumvärdet ligger mellan 

166,62 och 331,85. Detta tyder på att variabeln har några värden som är väldigt stora och bidrar 

till både skevheten samt den stora standardavvikelsen. 

 

PTRO har också ett medelvärde samt en median som tyder på ett datamaterial som är skevt till 

höger då medelvärdet är högre än medianen. Medelvärdet ligger mellan 9,71 och 10,20 medan 

medianen ligger mellan 6,99 och 7,55. Standardavvikelsen som har ett värde mellan 11,17 och 

18,75 är i proportion till medelvärdet väldigt stor och innebär en stor spridning av värdena. 

Kvartil 1 och 3 tyder dock på att 50 procent av värdena är relativt samlade vid medianen i 

relation till den stora spridningen som minimum- och maximumvärdena visar. Kvartil 1 har ett 

värde mellan 3,56 och 3,99 medan kvartil 3 har ett värde mellan 11,58 och 12,73. 

Minimumvärdena ligger mellan 0 och 0,11 medan maximumvärdena ligger mellan 142,34 och 

370,84. Även för denna variabel tycks finnas några väldigt höga värden som bidrar till både 

skevhet samt en stor standardavvikelse. 

 

Intang visar precis som föregående variabel på ett datamaterial som är skevt till höger då 

medelvärdet ligger mellan 22,76 och 28,26 medan medianen har värden mellan 16,66 och 

18,50. Standardavvikelsen visar värden mellan 21,78 och 52,44 vilket inte bara tyder på stor 

skillnad mellan åren utan också på en stor spridning av värdena. Även kvartilerna samt 

minimum- och maximumvärdena visar på en väldigt stor spridning. Kvartil 1 har värden mellan 
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2,31 och 3,22 medan kvartil 3 har värden mellan 38,37 och 43,69. Minimumvärdena ligger 

mellan -0,33 och 0 medan maximumvärdena skiljer sig så mycket som från 98,68 till 951,26.  

 

Cash ger också en bild av ett datamaterial som är skevt till höger. Medelvärdet ligger mellan 

11,27 och 11,55 medan medianen har värden mellan 7,90 och 8,37. Standardavvikelsen kan 

också tyckas vara relativt stor då den har värden mellan 11,53 och 13,15. Spridningen av de 

mellersta 50 procenten är någorlunda samlade vid medianen. Kvartil 1 ligger mellan 3,77 och 

4,48 medan kvartil 3 har värden mellan 14,08 och 14,53. Minimumvärdena ligger mellan 0 och 

0,01 medan maximumvärdena ligger mellan 89,85 och 134,30. Detta tyder på en stor spridning 

och visar också skevheten i materialet.  

 

MTB är den variabel där skillnaden mellan centraltendensmåtten i relation till varandra är som 

störst samt har den största spridningen. Medelvärdet ligger mellan 2,44 och 5,59 medan 

medianen ligger mellan 1,67 och 2,57 vilket tyder på ett datamaterial som är skevt till höger. 

Standardavvikelsen som har ett värde mellan 4,36 och 43,34 tyder på en väldigt stor spridning 

i proportion till medelvärdet. Kvartilerna visar ändå på att 50 procent av värdena befinner sig 

förhållandevis nära medianen. Kvartil 1 har värden från 1,03 till 1,48 medan kvartil 3 har värden 

från 3,27 till 4,10. De extremvärden som variabeln antar visar på en väldigt stor spridning åt 

båda riktningarna även om värdena till det större är betydligt högre och bidrar till skevheten i 

materialet. Minimumvärdet ligger mellan -126,45 och -4,97 medan maximumvärdet sträcker 

sig från 54,02 till 918,90.  

 
Tabell 1. Deskriptiv statistik 2011 

Variabel Antal Medelvärde Median Std.avvikelse Kvartil 1 Kvartil 3 Minimum Maximum 
ETR 465 0,15 0,16 0,12 0,10 0,20 -0,67 1,27 
ESGSCORE 465 58,26 59,33 16,98 44,92 71,86 9,22 94,38 
ENVSCORE 465 66,44 78,00 28,19 43,57 90,75 9,12 94,56 
SOCSCORE 465 68,33 78,05 26,90 49,35 91,33 4,95 97,33 
CGVSCORE 465 61,94 68,25 26,38 44,69 82,09 1,83 96,53 
Size 465 15,62 15,38 1,83 14,36 16,84 10,77 21,39 
Leverage 465 26,01 22,72 23,88 11,05 35,52 0,00 269,92 
PTROA 465 10,20 7,55 11,17 3,82 12,73 0,05 142,34 
Intang 465 24,39 17,59 28,02 2,31 39,65 0,00 340,01 
Cash 465 11,55 7,95 13,15 4,15 14,44 0,01 134,30 
MTB 465 2,44 1,67 4,36 1,03 3,27 -28,72 54,02 

 

ETR = Effective Tax Rate är inkomstskatt dividerat med inkomst före ränta, skatt, avskrivningar samt 

nedskrivningar. ESGSCORE = ESG Score avser ett samlat och viktat värde av företagets CSR-aktiviteter inom 

dimensionerna miljö, social och företagsstyrning. ENVSCORE = Environmental Score avser värdet av företagets 
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CSR-aktiviteter inom miljödimensionen. SOCSCORE: Social Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter 

inom den sociala dimensionen. CGVSCORE = Corporate Governance Score avser värdet av företagets CSR-

aktiviteter inom företagsstyrningsdimensionen. Size = Storleken på företaget är logaritmen av totala tillgångar 

efter att valutan för samtliga företag omvandlats till euro. Leverage = Skuldsättningsgrad är totala skulder 

dividerat med föregående års totala tillgångar och uttrycks i procent. Intang = Andel immateriella tillgångar 

(Intang) är immateriella tillgångar netto dividerat med föregående års totala tillgångar och uttrycks i procent. 

PTROA = Pre-Tax Return On Assets inkomst före skatt dividerat med föregående års totala tillgångar och uttrycks 

i procent. Cash = Andel likvida medel är kontanter och kortfristiga investeringar dividerat med föregående års 

totala tillgångar och uttrycks i procent. MTB = Market To Book är marknadsvärdet av eget kapitalet dividerat 

med balansvärdet av eget kapitalet. 

 

 
Tabell 2. Deskriptiv statistik 2012 

Variabel Antal Medelvärde Median Std.avvikelse Kvartil 1 Kvartil 3 Minimum Maximum 
ETR 465 0,15 0,15 0,10 0,10 0,20 -0,62 0,79 
ESGSCORE 465 58,65 59,95 16,58 46,38 71,86 8,54 94,39 
ENVSCORE 465 67,50 78,44 27,11 48,63 90,75 8,58 94,26 
SOCSCORE 465 69,36 79,16 26,17 51,62 91,33 4,18 97,07 
CGVSCORE 465 61,65 67,93 25,43 43,51 82,09 1,69 96,94 
Size 465 15,70 15,41 1,82 14,42 16,84 10,55 21,44 
Leverage 465 24,75 22,46 19,94 10,32 35,52 0,00 212,82 
PTROA 465 10,10 7,32 13,03 3,72 12,73 0,01 203,58 
Intang 465 23,19 17,60 22,19 2,38 39,65 0,00 98,68 
Cash 465 11,27 7,98 11,82 4,23 14,44 0,01 115,64 
MTB 465 2,88 1,93 11,05 1,13 3,27 -66,30 206,01 

 

ETR = Effective Tax Rate är inkomstskatt dividerat med inkomst före ränta, skatt, avskrivningar samt 

nedskrivningar. ESGSCORE = ESG Score avser ett samlat och viktat värde av företagets CSR-aktiviteter inom 

dimensionerna miljö, social och företagsstyrning. ENVSCORE = Environmental Score avser värdet av företagets 

CSR-aktiviteter inom miljödimensionen. SOCSCORE: Social Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter 

inom den sociala dimensionen. CGVSCORE = Corporate Governance Score avser värdet av företagets CSR-

aktiviteter inom företagsstyrningsdimensionen. Size = Storleken på företaget är logaritmen av totala tillgångar 

efter att valutan för samtliga företag omvandlats till euro. Leverage = Skuldsättningsgrad är totala skulder 

dividerat med föregående års totala tillgångar och uttrycks i procent. Intang = Andel immateriella tillgångar 

(Intang) är immateriella tillgångar netto dividerat med föregående års totala tillgångar och uttrycks i procent. 

PTROA = Pre-Tax Return On Assets inkomst före skatt dividerat med föregående års totala tillgångar och uttrycks 

i procent. Cash = Andel likvida medel är kontanter och kortfristiga investeringar dividerat med föregående års 

totala tillgångar och uttrycks i procent. MTB = Market To Book är marknadsvärdet av eget kapitalet dividerat 

med balansvärdet av eget kapitalet. 
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Tabell 3. Deskriptiv statistik 2013 

Variabel Antal Medelvärde Median Std.avvikelse Kvartil 1 Kvartil 3 Minimum Maximum 
ETR 465 0,15 0,15 0,09 0,09 0,20 -0,29 0,51 
ESGSCORE 465 59,30 60,06 16,28 47,75 72,69 8,45 94,82 
ENVSCORE 465 68,26 80,39 26,83 46,86 90,87 8,86 94,39 
SOCSCORE 465 70,03 79,05 25,40 53,10 90,98 4,46 97,33 
CGVSCORE 465 61,19 67,48 25,43 42,51 82,72 2,01 96,91 
Size 465 15,71 15,44 1,79 14,49 16,86 10,58 21,38 
Leverage 465 24,64 23,18 19,50 11,31 34,43 0,00 196,26 
PTROA 465 9,71 6,99 16,48 3,67 11,59 0,04 316,99 
Intang 465 22,76 16,66 21,78 2,45 38,37 0,00 99,52 
Cash 465 11,34 7,97 12,54 3,79 14,08 0,00 105,28 
MTB 465 3,66 2,38 18,75 1,43 3,86 -126,45 280,72 

 

ETR = Effective Tax Rate är inkomstskatt dividerat med inkomst före ränta, skatt, avskrivningar samt 

nedskrivningar. ESGSCORE = ESG Score avser ett samlat och viktat värde av företagets CSR-aktiviteter inom 

dimensionerna miljö, social och företagsstyrning. ENVSCORE = Environmental Score avser värdet av företagets 

CSR-aktiviteter inom miljödimensionen. SOCSCORE: Social Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter 

inom den sociala dimensionen. CGVSCORE = Corporate Governance Score avser värdet av företagets CSR-

aktiviteter inom företagsstyrningsdimensionen. Size = Storleken på företaget är logaritmen av totala tillgångar 

efter att valutan för samtliga företag omvandlats till euro. Leverage = Skuldsättningsgrad är totala skulder 

dividerat med föregående års totala tillgångar och uttrycks i procent. Intang = Andel immateriella tillgångar 

(Intang) är immateriella tillgångar netto dividerat med föregående års totala tillgångar och uttrycks i procent. 

PTROA = Pre-Tax Return On Assets inkomst före skatt dividerat med föregående års totala tillgångar och uttrycks 

i procent. Cash = Andel likvida medel är kontanter och kortfristiga investeringar dividerat med föregående års 

totala tillgångar och uttrycks i procent. MTB = Market To Book är marknadsvärdet av eget kapitalet dividerat 

med balansvärdet av eget kapitalet. 
 

 
Tabell 4. Deskriptiv statistik 2014 

Variabel Antal Medelvärde Median Std.avvikelse Kvartil 1 Kvartil 3 Minimum Maximum 
ETR 465 0,15 0,16 0,09 0,10 0,20 -0,27 1,01 
ESGSCORE 465 59,96 60,88 15,99 48,67 72,18 8,45 93,52 
ENVSCORE 465 69,67 81,26 26,23 51,38 91,48 8,92 94,65 
SOCSCORE 465 71,87 80,81 24,24 54,98 91,64 4,38 97,17 
CGVSCORE 465 62,43 68,54 25,51 43,20 84,09 2,51 95,89 
Size 465 15,80 15,52 1,79 14,57 16,93 10,79 21,47 
Leverage 465 25,66 23,70 22,05 11,25 35,47 0,00 249,04 
PTROA 465 10,12 7,39 18,75 3,56 12,25 0,11 370,83 
Intang 465 24,83 17,84 28,28 2,67 40,37 -0,33 343,44 
Cash 465 11,46 7,90 12,26 4,20 14,30 0,00 103,70 
MTB 465 5,59 2,39 43,34 1,40 3,79 -15,74 918,90 

 

ETR = Effective Tax Rate är inkomstskatt dividerat med inkomst före ränta, skatt, avskrivningar samt 

nedskrivningar. ESGSCORE = ESG Score avser ett samlat och viktat värde av företagets CSR-aktiviteter inom 

dimensionerna miljö, social och företagsstyrning. ENVSCORE = Environmental Score avser värdet av företagets 
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CSR-aktiviteter inom miljödimensionen. SOCSCORE: Social Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter 

inom den sociala dimensionen. CGVSCORE = Corporate Governance Score avser värdet av företagets CSR-

aktiviteter inom företagsstyrningsdimensionen. Size = Storleken på företaget är logaritmen av totala tillgångar 

efter att valutan för samtliga företag omvandlats till euro. Leverage = Skuldsättningsgrad är totala skulder 

dividerat med föregående års totala tillgångar och uttrycks i procent. Intang = Andel immateriella tillgångar 

(Intang) är immateriella tillgångar netto dividerat med föregående års totala tillgångar och uttrycks i procent. 

PTROA = Pre-Tax Return On Assets inkomst före skatt dividerat med föregående års totala tillgångar och uttrycks 

i procent. Cash = Andel likvida medel är kontanter och kortfristiga investeringar dividerat med föregående års 

totala tillgångar och uttrycks i procent. MTB = Market To Book är marknadsvärdet av eget kapitalet dividerat 

med balansvärdet av eget kapitalet. 
 

 

Tabell 5. Deskriptiv statistik 2015 

Variabel Antal Medelvärde Median Std.avvikelse Kvartil 1 Kvartil 3 Minimum Maximum 
ETR 465 0,14 0,15 0,08 0,10 0,19 -0,19 0,63 
ESGSCORE 465 63,08 64,05 14,90 52,50 74,51 14,42 94,82 
ENVSCORE 465 74,95 86,05 23,17 63,21 92,71 10,43 95,07 
SOCSCORE 465 77,87 86,33 19,92 68,57 92,56 7,23 96,70 
CGVSCORE 465 65,64 72,84 25,14 47,92 86,82 3,61 97,66 
Size 465 15,92 15,68 1,75 14,73 16,97 11,04 21,57 
Leverage 465 25,72 23,17 23,79 11,35 36,77 0,00 331,85 
PTROA 465 9,92 7,11 18,07 3,99 11,58 0,07 354,75 
Intang 465 26,06 16,79 39,70 2,80 41,59 0,00 693,75 
Cash 465 11,35 8,09 11,74 3,77 14,53 0,00 90,77 
MTB 465 5,32 2,57 28,32 1,48 4,10 -4,97 561,88 

 

ETR = Effective Tax Rate är inkomstskatt dividerat med inkomst före ränta, skatt, avskrivningar samt 

nedskrivningar. ESGSCORE = ESG Score avser ett samlat och viktat värde av företagets CSR-aktiviteter inom 

dimensionerna miljö, social och företagsstyrning. ENVSCORE = Environmental Score avser värdet av företagets 

CSR-aktiviteter inom miljödimensionen. SOCSCORE: Social Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter 

inom den sociala dimensionen. CGVSCORE = Corporate Governance Score avser värdet av företagets CSR-

aktiviteter inom företagsstyrningsdimensionen. Size = Storleken på företaget är logaritmen av totala tillgångar 

efter att valutan för samtliga företag omvandlats till euro. Leverage = Skuldsättningsgrad är totala skulder 

dividerat med föregående års totala tillgångar och uttrycks i procent. Intang = Andel immateriella tillgångar 

(Intang) är immateriella tillgångar netto dividerat med föregående års totala tillgångar och uttrycks i procent. 

PTROA = Pre-Tax Return On Assets inkomst före skatt dividerat med föregående års totala tillgångar och uttrycks 

i procent. Cash = Andel likvida medel är kontanter och kortfristiga investeringar dividerat med föregående års 

totala tillgångar och uttrycks i procent. MTB = Market To Book är marknadsvärdet av eget kapitalet dividerat 

med balansvärdet av eget kapitalet. 
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Tabell 6. Deskriptiv statistik 2016 

Variabel Antal Medelvärde Median Std.avvikelse Kvartil 1 Kvartil 3 Minimum Maximum 
ETR 465 0,15 0,15 0,08 0,10 0,19 -0,08 0,74 
ESGSCORE 465 63,93 65,17 14,52 54,46 74,79 13,61 94,09 
ENVSCORE 465 77,19 87,83 21,81 65,91 93,46 11,00 95,33 
SOCSCORE 465 80,07 87,97 18,27 72,38 93,17 9,24 96,88 
CGVSCORE 465 65,68 72,46 25,73 45,10 87,96 3,31 97,70 
Size 465 15,94 15,67 1,77 14,75 16,96 11,04 21,53 
Leverage 465 26,15 24,02 20,84 11,09 36,98 0,00 166,62 
PTROA 465 9,72 7,08 18,64 3,67 11,61 0,00 370,84 
Intang 465 28,26 18,50 52,44 3,22 43,69 0,00 951,26 
Cash 465 11,48 8,37 11,53 4,48 14,42 0,00 89,85 
MTB 465 3,96 2,29 21,33 1,28 3,75 -39,88 452,85 

 

ETR = Effective Tax Rate är inkomstskatt dividerat med inkomst före ränta, skatt, avskrivningar samt 

nedskrivningar. ESGSCORE = ESG Score avser ett samlat och viktat värde av företagets CSR-aktiviteter inom 

dimensionerna miljö, social och företagsstyrning. ENVSCORE = Environmental Score avser värdet av företagets 

CSR-aktiviteter inom miljödimensionen. SOCSCORE: Social Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter 

inom den sociala dimensionen. CGVSCORE = Corporate Governance Score avser värdet av företagets CSR-

aktiviteter inom företagsstyrningsdimensionen. Size = Storleken på företaget är logaritmen av totala tillgångar 

efter att valutan för samtliga företag omvandlats till euro. Leverage = Skuldsättningsgrad är totala skulder 

dividerat med föregående års totala tillgångar och uttrycks i procent. Intang = Andel immateriella tillgångar 

(Intang) är immateriella tillgångar netto dividerat med föregående års totala tillgångar och uttrycks i procent. 

PTROA = Pre-Tax Return On Assets inkomst före skatt dividerat med föregående års totala tillgångar och uttrycks 

i procent. Cash = Andel likvida medel är kontanter och kortfristiga investeringar dividerat med föregående års 

totala tillgångar och uttrycks i procent. MTB = Market To Book är marknadsvärdet av eget kapitalet dividerat 

med balansvärdet av eget kapitalet. 

 

 

4.2 Korrelationsanalys och multikollinearitet 
 

Den bivariata analysen går som tidigare nämnt ut på att kontrollera korrelationen mellan de 

beroende och oberoende variablerna för vilka man avser att undersöka om det finns ett samband 

mellan. Precis som Bryman och Bell (2013) samt Studenmund (2006) föreslår används 

Pearson’s r för att undersöka korrelationen. Som tidigare också nämnts är det även viktigt att 

kontrollera för multikollinearitet genom att undersöka korrelationen mellan de oberoende 

variablerna så att dessa inte påverkar det samband som man egentligen avser att undersöka. 

Djurfeldt och Barmark (2009) föreslår både en korrelationsanalys samt ett VIF-test för att 

kontrollera för korrelationen mellan dessa. Utifrån korrelationsmatrisen i Tabell 7 diskuteras 
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först korrelationen mellan den beroende variabeln ETR och de oberoende variablerna. Sedan 

förs en diskussion av kontrollen för multikollinearitet.  

 

Som kan utläsas i Tabell 7 visar den beroende variabeln ETR en svag positiv korrelation med 

SOCSCORE med en signifikansnivå på p < 0,01 samt en svag negativ korrelation med 

CGVSCORE på en signifikansnivå om p < 0,10. Med övriga CSR-mått visar variabeln ingen 

signifikant korrelation. Tabellen visar också att den beroende variabeln har en svag positiv 

korrelation med PTROA och Cash med en signifikansnivå på p < 0,01 samt en svag positiv 

korrelation med MTB på en signifikansnivå på p < 0,05. ETR har även en svag negativ 

korrelation med Leverage och Intang med en signifikansnivå på p < 0,01 respektive p < 0,05.  

 

Vid kontroll för multikollinearitet i Tabell 7 existerar inget värde som överstiger 0,8 eller 

understiger -0,8 för korrelationen mellan de oberoende variablerna. Korrelationen ligger alltså 

inom den gräns som Djurfeldt och Barmark (2009) rekommenderar för ett antagande om att 

problem med multikollinearitet inte förekommer. De VIF-tester som utförts för att dubbelkolla 

för multikollinearitet visar att PTROA samt MTB, enligt Tabell 8 nedan, ligger strax över det 

riktvärde om 2,5 som Djurfeldt och Barmark (2009) beskriver kan tyda på problem. Dock ligger 

de ändå långt under gränsvärdena 5 och 10 som Borg och Westerlund (2012) talar om. Detta 

sammantaget med att inga korrelationsvärden översteg gränsen tyder ändå på att 

multikollinearitet inte utgör något problem.  
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Tabell 7. Korrelationsmatris 

 

*** Significant at the 0.01 level. ** Significant at the 0.05 level. * Significant at the 0.10 level. 

 

ETR = Effective Tax är inkomstskatt dividerat med inkomst före ränta, skatt, avskrivningar samt nedskrivningar. 

ESGSCORE = ESG Score avser det samlade värdet av företagets CSR-aktiviteter inom dimensionerna miljö, 

social och företagsstyrning. ENVSCORE = Environmental Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter inom 

miljödimensionen. SOCSCORE: Social Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter inom den sociala 

dimensionen. CGVSCORE = Corporate Governance Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter inom 

företagsstyrningsdimensionen. Size = Storleken på företaget är logaritmen av totala tillgångar efter att valutan 

för samtliga företag omvandlats till euro. Leverage = Skuldsättningsgrad är totala skulder dividerat med 

föregående års totala tillgångar och uttrycks i procent. Intang = Andel immateriella tillgångar (Intang) är 

immateriella tillgångar netto dividerat med föregående års totala tillgångar och uttrycks i procent. PTROA = Pre-

Tax Return On Assets inkomst före skatt dividerat med föregående års totala tillgångar och uttrycks i procent. 

Cash = Andel likvida medel är kontanter och kortfristiga investeringar dividerat med föregående års totala 

tillgångar och uttrycks i procent. MTB = Market To Book är marknadsvärdet av eget kapitalet dividerat med  

 balansvärdet av eget kapitalet. 

 

 

 
 

 
 
 
 

  ETR ESGSCORE ENVSCORE SOCSCORE CGVSCORE Size Leverage PTROA Intang Cash MTB 

ETR Pearson’s r. 1           
 Sig. (2-tailed) 0           
ESGSCORE Pearson’s r 0,015 1          
 Sig. (2-tailed) 0,453 0          
ENVSCORE Pearson’s r -0,001 ,739*** 1         
 Sig. (2-tailed) 0,942 0,000 0         
SOCSCORE Pearson’s r ,080*** ,755*** ,774*** 1        
 Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0        
CGVSCORE Pearson’s r -,037* ,496*** ,334*** ,372*** 1       
 Sig. (2-tailed) 0,058 0,000 0,000 0,000 0       
Size Pearson’s r -0,028 ,510*** ,396*** ,369*** ,078*** 1      
 Sig. (2-tailed) 0,160 0,000 0,000 0,000 0,000 0      
Leverage Pearson’s r -,253*** ,050** 0,022 ,041** ,042** ,087*** 1     
 Sig. (2-tailed) 0,000 0,011 0,257 0,039 0,033 0,000 0     
PTROA Pearson’s r ,168*** -,075*** -,098*** -,099*** ,041** -,354*** -,115*** 1    
 Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,039 0,000 0,000 0    
Intang Pearson’s r -,039** 0,009 -0,012 ,051*** ,080*** -,123*** ,371*** 0,014 1   
 Sig. (2-tailed) 0,049 0,629 0,530 0,010 0,000 0,000 0,000 0,460 0   
Cash Pearson’s r ,153*** -,040** -,114*** -,049** -,044** -,163*** -,131*** ,203*** -,057*** 1  
 Sig. (2-tailed) 0,000 0,042 0,000 0,012 0,026 0,000 0,000 0,000 0,004 0  
MTB Pearson’s r ,046** -0,020 -,043** -,053*** ,038* -,140*** -,046** ,782*** -0,016 ,094*** 1 

 Sig. (2-tailed) 0,019 0,305 0,029 0,007 0,055 0,000 0,018 0,000 0,413 0,000 0 
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Tabell 8. VIF-test 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

ESGSCORE = ESG Score avser ett samlat och viktat värde av företagets CSR-aktiviteter inom dimensionerna 

miljö, social och företagsstyrning. ENVSCORE = Environmental Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter 

inom miljödimensionen. SOCSCORE: Social Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter inom den sociala 

dimensionen. CGVSCORE = Corporate Governance Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter inom 

företagsstyrningsdimensionen. Size = Storleken på företaget är logaritmen av totala tillgångar efter att valutan 

för samtliga företag omvandlats till euro. Leverage = Skuldsättningsgrad är totala skulder dividerat med 

föregående års totala tillgångar och uttrycks i procent. Intang = Andel immateriella tillgångar (Intang) är 

immateriella tillgångar netto dividerat med föregående års totala tillgångar och uttrycks i procent. PTROA = Pre-

Tax Return On Assets inkomst före skatt dividerat med föregående års totala tillgångar och uttrycks i procent. 

Cash = Andel likvida medel är kontanter och kortfristiga investeringar dividerat med föregående års totala 

tillgångar och uttrycks i procent. MTB = Market To Book är marknadsvärdet av eget kapitalet dividerat med 

balansvärdet av eget kapitalet. 

 

 

4.3 Regressionsanalys 
 

I tabell 9 nedan presenteras resultatet av de fyra regressionsanalyser som utförts för att testa 

sambandet mellan ETR och det totala CSR-måttet ESGSCORE samt mellan ETR och måtten 

för de tre dimensionerna ENVSCORE, SOCSCORE och CGVSCORE. Vidare har en kontroll 

av påverkan från extremvärden i datamaterialet gjorts genom att utföra regressionerna även utan 

dessa. Resultatet visade sig likvärdigt med regressionerna nedan, vilket innebär att dessa inte 

utgör något problem och varför ingen ytterligare diskussion kommer föras om dessa. 

 

Den första regressionen i Tabell 9 avser sambandet mellan ETR och ESGSCORE och testar 

därmed följande hypoteser: 

 

Variabel VIF Variabel VIF Variabel VIF Variabel VIF 
ESGSCORE 1,40 ENVSCORE 1,21 SOCSCORE 1,18 CGVSCORE 1,02 
Size 1,70 Size 1,45 Size 1,43 Size 1,24 
Leverage 1,15 Leverage 1,15 Leverage 1,15 Leverage 1,15 
PTROA 3,09 PTROA 3,05 PTROA 3,05 PTROA 3,05 
Intang 1,13 Intang 1,13 Intang 1,13 Intang 1,14 
Cash 1,08 Cash 1,09 Cash 1,08 Cash 1,08 
MTB 2,65 MTB 2,64 MTB 2,65 MTB 2,64 
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H1: Det existerar ett positivt samband mellan CSR-aktiviteter och företagens effektiva 

skattesats, vilket bekräftar teorin att bolagsskatt utgör ett komplement till CSR. 

 

H2: Det existerar ett negativt samband mellan CSR-aktiviteter och företagens effektiva 

skattesats, vilket bekräftar teorin att CSR utgör ett substitut till bolagsskatt. 

 

H3: Det existerar inget samband mellan CSR-aktiviteter och företagens effektiva 

skattesats.  

 

Regressionsmodellen har en signifikansnivå på p < 0,01 och determinationskoefficienten R2 

visar att de oberoende variablerna förklarar 16,55 procent av variansen i den beroende variabeln 

ETR. CSR-variabeln ESGSCORE har en koefficient på -0,0002 vilket innebär att om företagets 

ESGSCORE ökar med en enhet skulle ETR minska med 0,0002 förutsatt att alla andra 

oberoende variabler hålls konstanta. Dock är signifikansnivån p < 0,10 vilket är över den 

accepterade risknivån inom samhällsvetenskaplig forskning, men som tidigare nämnt kommer 

jag ändå reflektera över resultat upp till denna signifikansnivå för att ge en mer uttömmande 

bild av sambandet. Beroende av om signifikansnivån p < 0,10 accepteras eller inte kan stöd 

erhållas för både hypotes H2 att det existerar ett negativt samband mellan CSR-aktiviteter och 

företagens effektiva skattesats samt för hypotes H3 att det inte existerar något samband mellan 

CSR-aktiviteter och företagens effektiva skattesats. Flera av kontrollvariablerna har en 

signifikansnivå på p < 0,01 vilket betyder att dessa har en effekt på ETR. Koefficienterna för 

dessa, som visar den inverkan de har på ETR om alla andra variabler hålls konstanta, är enligt 

följande: Size 0,0048. Leverage -0,0007. PTROA 0,0015. Cash 0,0007. MTB -0,0006. 

Modellen har tagit hänsyn till eventuella skillnader som finns mellan industrier och länder 

genom dummyvariabler för industri- och landtillhörigheten, vilka visat att det existerar 

signifikanta skillnader både mellan industrier och länder. Dummyvariablerna för årtal visar att 

det inte föreligger någon signifikant skillnad mellan åren. 

 

Den andra regressionen i Tabell 9 avser sambandet mellan ETR och ENVSCORE och testar 

därmed följande hypotes:  

 

H4: Det existerar ett negativt samband mellan miljödimensionen och företagens 

effektiva skattesats. 
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Regressionsmodellen har en signifikansnivå på p < 0,01 och determinationskoefficienten R2 

visar att de oberoende variablerna förklarar 16,75 procent av variansen i den beroende variabeln 

ETR. CSR-variabeln ENVSCORE har signifikansnivån p < 0,01 och en koefficient på -0,0003. 

Detta innebär att om företagets ENVSCORE ökar med en enhet skulle ETR minska med 0,0003 

förutsatt att alla andra oberoende variabler hålls konstanta. Härav erhålls stöd för hypotes H4 

att det existerar ett negativt samband mellan miljödimensionen och företagens effektiva 

skattesats. Flera av kontrollvariablerna har också en signifikansnivå på p < 0,01 vilket betyder 

att även dessa har en effekt på ETR. Koefficienterna för dessa, som visar den inverkan de har 

på ETR om alla andra variabler hålls konstanta, är enligt följande: Size 0,0054. Leverage -

0,0007. PTROA 0,0015. Cash 0,0007. MTB -0,0006. Modellen har tagit hänsyn till eventuella 

skillnader som finns mellan industrier och länder genom dummyvariabler för industri- och 

landtillhörigheten, vilka visat att det existerar signifikanta skillnader både mellan industrier och 

länder. Dummyvariablerna för årtal visar att det inte föreligger någon signifikant skillnad 

mellan åren. 

 

Den tredje regressionen i Tabell 9, som avser sambandet mellan ETR och SOCSCORE och 

testar följande hypotes:   

 

H5: Det existerar ett positivt samband mellan sociala dimensionen och företagens 

effektiva skattesats. 

 

Regressionsmodellen har en signifikansnivå på p < 0,01 och determinationskoefficienten R2 

visar att de oberoende variablerna förklarar 16,63 procent av variansen i den beroende variabeln 

ETR. CSR-variabeln SOCSCORE har signifikansnivån p < 0,05 och en koefficient på 0,0002. 

Detta innebär att om företagets SOCSCORE ökar med en enhet skulle ETR öka med 0,0002 

förutsatt att alla andra oberoende variabler hålls konstanta. Härav erhålls stöd för hypotes H5 

att det existerar ett positivt samband mellan den sociala dimensionen och företagens effektiva 

skattesats. Flera av kontrollvariablerna har en signifikansnivå på p < 0,01 vilket betyder att även 

dessa har en effekt på ETR. Koefficienterna för dessa, som visar den inverkan de har på ETR 

om alla andra variabler hålls konstanta, är enligt följande: Leverage -0,0007. PTROA 0,0014. 

Cash 0,0007. MTB -0,0006. Modellen har tagit hänsyn till eventuella skillnader som finns 

mellan industrier och länder genom dummyvariabler för industri- och landtillhörigheten, vilka 

visat att det existerar signifikanta skillnader både mellan industrier och länder. 

Dummyvariablerna för årtal visar att det inte föreligger någon signifikant skillnad mellan åren. 
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Den fjärde regressionen i Tabell 9, som avser sambandet mellan ETR och CGVSCORE och 

testar följande hypotes:   

 

H6: Det existerar inget samband mellan företagsstyrningsdimensionen och företagens 

effektiva skattesats. 

 

Regressionsmodellen har en signifikansnivå på p < 0,01 och determinationskoefficienten R2 

visar att de oberoende variablerna förklarar 16,51 procent av variansen i den beroende variabeln 

ETR. CSR-variabeln CGVSCORE har en koefficient på -0,001 men visar ingen signifikant 

inverkan på ETR, vilket stödjer hypotes H6 att det inte existerar något samband mellan 

företagsstyrningsdimensionen och företagens effektiva skattesats. Flera av kontrollvariablerna 

har dock en signifikansnivå på p < 0,01 vilket betyder att dessa har en effekt på ETR. 

Koefficienterna för dessa, som visar den inverkan de har på ETR om alla andra variabler hålls 

konstanta, är enligt följande: Size 0,0039. Leverage -0,0007. PTROA 0,0014. Cash 0,0007. 

MTB -0,0006. Modellen har tagit hänsyn till eventuella skillnader som finns mellan industrier 

och länder genom dummyvariabler för industri- och landtillhörigheten, vilka visat att det 

existerar signifikanta skillnader både mellan industrier och länder. Dummyvariablerna för årtal 

visar att det inte föreligger någon signifikant skillnad mellan åren. 
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Tabell 9. Regressionsanalys 

 

 

 ETR & ESGSCORE ETR & ENVSCORE ETR & SOCSCORE ETR & CGVSCORE 

 Koefficient SE Koefficient SE Koefficient SE Koefficient SE 
(Constant) 0,0563** 0,0250 0,0520** 0,0247 0,0757*** 0,0245 0,0618** 0,0246 
CSR-variabel -0,0002* 0,0001 -0,0003*** 0,0001 0,0002** 0,0001 -0,0001 0,0001 
Size 0,0048*** 0,0015 0,0054*** 0,0014 0,0017 0,0014 0,0039*** 0,0013 
Leverage -0,0007*** 0,0001 -0,0007*** 0,0001 -0,0007*** 0,0001 -0,0007*** 0,0001 
PTROA 0,0015*** 0,0002 0,0015*** 0,0002 0,0014*** 0,0002 0,0014*** 0,0002 
Intang 0,0001 0,0001 0,0000 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 
Cash 0,0007*** 0,0001 0,0007*** 0,0001 0,0007*** 0,0001 0,0007*** 0,0001 
MTB -0,0006*** 0,0001 -0,0006*** 0,0001 -0,0006*** 0,0001 -0,0006*** 0,0001 
INDUSTRIALS 0,0287*** 0,0073 0,0278*** 0,0073 0,0303*** 0,0073 0,0286*** 0,0073 
CONSUMER GDS 0,0285*** 0,0076 0,0279*** 0,0076 0,0294*** 0,0076 0,0277*** 0,0076 
HEALTH CARE -0,0055 0,0092 -0,0088 0,0092 -0,0039 0,0092 -0,0061 0,0092 
CONSUMER SVS 0,0108 0,0076 0,0066 0,0077 0,0116 0,0077 0,0097 0,0077 
TELECOM -0,0357*** 0,0132 -0,0381*** 0,0132 -0,0315** 0,0132 -0,0345*** 0,0132 
UTILITIES -0,0312*** 0,0109 -0,0323*** 0,0109 -0,0307*** 0,0109 -0,0314*** 0,0109 
FINANCIALS 0,0129* 0,0078 0,0071 0,0081 0,0222*** 0,0082 0,0139* 0,0078 
TECHNOLOGY 0,0338*** 0,0121 0,0305** 0,0121 0,0363*** 0,0121 0,0342*** 0,0121 
OIL & GAS 0,0512*** 0,0148 0,0471*** 0,0148 0,0527*** 0,0148 0,0492*** 0,0148 
BELGIUM -0,0005 0,0179 0,0025 0,0179 -0,0022 0,0179 0,0022 0,0181 
CZECH REPUBLIC 0,0281 0,0391 0,0300 0,0390 0,0360 0,0390 0,0309 0,0391 
DENMARK 0,0349** 0,0169 0,0376** 0,0169 0,0320* 0,0169 0,0365** 0,0170 
FINLAND 0,0252 0,0164 0,0321* 0,0165 0,0211 0,0163 0,0276* 0,0166 
FRANCE 0,0374*** 0,0139 0,0411*** 0,0140 0,0331** 0,0139 0,0393*** 0,0142 
GERMANY 0,0238* 0,0140 0,0243* 0,0139 0,0222 0,0139 0,0228 0,0139 
GREECE 0,0175 0,0387 0,0152 0,0386 0,0333 0,0388 0,0203 0,0387 
HUNGARY -0,1034*** 0,0389 -0,1036*** 0,0389 -0,0983** 0,0389 -0,1020*** 0,0389 
IRELAND -0,0973*** 0,0228 -0,0994*** 0,0228 -0,0902*** 0,0229 -0,0903*** 0,0232 
ITALY 0,0738*** 0,0159 0,0732*** 0,0159 0,0738*** 0,0159 0,0754*** 0,0160 
NETHERLANDS -0,0263 0,0163 -0,0246 0,0163 -0,0293* 0,0163 -0,0244 0,0165 
NORWAY 0,0572*** 0,0184 0,0588*** 0,0183 0,0525*** 0,0183 0,0593*** 0,0186 
POLAND -0,0118 0,0186 -0,0126 0,0185 -0,0057 0,0186 -0,0111 0,0185 
PORTUGAL 0,0039 0,0227 0,0070 0,0227 -0,0015 0,0227 0,0048 0,0228 
SPAIN 0,0258* 0,0152 0,0283* 0,0152 0,0217 0,0152 0,0270* 0,0153 
SWEDEN 0,0301** 0,0147 0,0337** 0,0147 0,0245* 0,0146 0,0303** 0,0148 
SWITZERLAND 0,0035 0,0146 0,0059 0,0146 0,0013 0,0146 0,0044 0,0147 
TURKEY -0,0297* 0,0168 -0,0273 0,0168 -0,0285* 0,0168 -0,0300* 0,0168 
UNITED KINGDOM 0,0108 0,0134 0,0124 0,0134 0,0070 0,0133 0,0154 0,0142 
2012 -0,0079 0,0058 -0,0078 0,0058 -0,0080 0,0058 -0,0080 0,0058 
2013 -0,0061 0,0058 -0,0060 0,0058 -0,0065 0,0058 -0,0064 0,0058 
2014 -0,0010 0,0058 -0,0006 0,0058 -0,0017 0,0058 -0,0012 0,0058 
2015 -0,0063 0,0058 -0,0054 0,0058 -0,0088 0,0058 -0,0068 0,0058 
2016 -0,0057 0,0058 -0,0044 0,0058 -0,0088 0,0059 -0,0064 0,0058 
R2 0,1655  0,1675  0,1663  0,1651  
Adj. R2 0,1533  0,1554  0,1542  0,1529  
F 13,6259  13,8283  13,7103  13,5883  
Sig. 0,0000  0,0000  0,0000  0,0000  
N 2790  2790  2790  2790  
*** Significant at the 0.01 level. ** Significant at the 0.05 level. * Significant at the 0.10 level. SE = Standard Error 
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ETR = Effective Tax är inkomstskatt dividerat med inkomst före ränta, skatt, avskrivningar samt nedskrivningar. 

ESGSCORE = ESG Score avser ett samlat och viktat värde av företagets CSR-aktiviteter inom dimensionerna 

miljö, social och företagsstyrning. ENVSCORE = Environmental Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter 

inom miljödimensionen. SOCSCORE: Social Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter inom den sociala 

dimensionen. CGVSCORE = Corporate Governance Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter inom 

företagsstyrningsdimensionen. Size = Storleken på företaget är logaritmen av totala tillgångar efter att valutan 

för samtliga företag omvandlats till euro. Leverage = Skuldsättningsgrad är totala skulder dividerat med 

föregående års totala tillgångar och uttrycks i procent. Intang = Andel immateriella tillgångar (Intang) är 

immateriella tillgångar netto dividerat med föregående års totala tillgångar och uttrycks i procent. PTROA = Pre-

Tax Return On Assets inkomst före skatt dividerat med föregående års totala tillgångar och uttrycks i procent. 

Cash = Andel likvida medel är kontanter och kortfristiga investeringar dividerat med föregående års totala 

tillgångar och uttrycks i procent. MTB = Market To Book är marknadsvärdet av eget kapitalet dividerat med  

 balansvärdet av eget kapitalet. Landtillhörigheten BELGIUM, CZECH REPUBLIC, DENMARK, FINLAND, 

FRANCE, GERMANY, GREECE, HUNGARY, IRELAND, ITALY, NETHERLANDS, NORWAY, POLAND, 

PORTUGAL, SPAIN, SWEDEN, SWITZERLAND, TURKEY och UNITED KINGDOM är dummyvariabler som 

visar förklaringsgraden i relation till AUSTRIA. Industritillhörigheten INDUSTRIALS, CONSUMER GDS, 

HEALTH CARE, CONSUMER SVS, TELECOM, UTILITIES, FINANCIALS, TECHNOLOGY och OIL & GAS är 

dummyvariabler som visar förklaringsgraden i relation till BASIC MATS. Åren 2012, 2013, 2014, 2015 och 2016 

är dummyvariabler som visar förklaringsgraden i relation till år 2011. 
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5. Diskussion och slutsats 
 

Det avslutande kapitlet inleds med en diskussion om resultatet i relation till studiens hypoteser, 

tidigare forskning samt teorier. Därefter beskrivs slutsatsen av studien, dess teoretiska och 

praktiska bidrag samt bidragens trovärdighet, giltighet och relevans. Vidare följer studiens 

begränsningar och förslag till framtida forskning.  

 
 

5.1 Diskussion 
 

Frågan som varit drivande för denna studie är om det existerar ett samband mellan företagens 

CSR-prestationer och bolagsskatt. Intentionen med denna fråga har varit att förstå huruvida 

företagen betraktar deras betalning av vinstskatt som komplement till CSR och ett bidrag till 

den sociala välfärden i samhället eller om de använder CSR som substitut för en oacceptabel 

skattehantering. En granskning av hållbarhetsrapporter har funnit att vissa företag beskriver 

sina skattebetalningar som viktiga för den sociala välfärden, medan andra beskriver att 

bolagsskatten motverkar företagets möjlighet att bidra till samhället då den hämmar innovation, 

investeringar och skapande av arbetstillfällen (Davis et al., 2016). Hur mycket skatt som ska 

betalas på företagets vinst kan tyckas vara en fast och påtvingad andel då den är reglerad med 

en fastställd skattesats av staten, men då företag har mer eller mindre accepterade 

skatteplaneringsalternativ för att undkomma skattebetalningar kan de ändå till en viss grad 

anses frivilliga. Möjligheten att frivilligt betala skatt medför att skattebetalningar kan betraktas 

som bidrag till samhället, vilket gör sambandet mellan bolagsskatt och CSR till ett intressant 

studieobjekt. CSR-aktiviteter däremot sägs vara helt frivilliga, men på grund av påtryckningar 

från investerare, samarbetspartners och andra intressentgrupper kan man ifrågasätta om det 

verkligen är helt frivilligt för alla företag. Sannolikt har företag skilda åsikter om den betydelse 

som både skattebetalningar och CSR har för företag och samhälle, men för att ta reda på hur 

företagen faktiskt agerar fordras empiriska studier. De fåtal forskningsarbeten som tidigare 

utförts om sambandet mellan CSR och bolagsskatt är motstridiga, och det är möjligt att 

teoretiskt argumentera för både positivt och negativt samband, eller inget samband alls mellan 

den effektiva skattesatsen och CSR-aktiviteter. Dessutom, vilket har betydelse för denna 

mycket empiriska fråga, undersöker ingen av de tidigare studierna företag i Europa (Davis et 

al., 2016; Hoi et al., 2013; Huseynov et al., 2012; Landry et al., 2013; Lanis et al., 2015; Watson, 

2015). Det finns minst två skäl att undersöka europeiska företag utifrån skatte- och 
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redovisningsmässiga faktorer. Ett av skälen är att europeiska bolag verkar under en annorlunda 

lagstiftning jämfört med sina amerikanska kollegor i USA liksom i Storbritannien (Berkowitz 

et al, 2003; La Porta et al., 1997, 1998). Där gäller den så kallade common law-traditionen 

medan det i Europa finns konkurrerande rättstraditioner. I Kontinentaleuropa finns till exempel 

den så kallade kontinentaleuropeiska traditionen med Frankrike och Tyskland som stora 

förespråkare. De skandinaviska länderna har en egen tradition som kallas den skandinaviska 

traditionen. Att rättstradition kan ha en betydelse för enskilda rättsfrågor visas av 

undersökningar av flera rättstraditioner som funnit att rättstradition har betydelse för styrkan 

hos regler som skyddar äganderätten (Berkowitz et al, 2003; La Porta et al., 1997, 1998). Flera 

forskare (Garcia-Blandon & Argilés-Bosch, 2016; Koh, Qian & Wang, 2014; Seetharaman, Gul 

& Lynn, 2002) beskriver också att det föreligger signifikanta skillnader i risken att bli stämd 

mellan de olika kontinenterna. Det är därför möjligt att det finns systematiska skillnader mellan 

Europa och USA i deras syn på och implementering av skatteregler. Ett andra skäl som 

motiverar en studie av europeiska företags benägenhet att betala skatt och denna benägenhets 

beroende av bolagens CSR-aktiviteter är att Europa och USA tillämpar olika 

redovisningssystem. Eftersom skatterätten är nära förknippad med redovisningsregler har det 

betydelse vilka möjligheter redovisningsreglerna erbjuder att antingen öka eller minska det 

redovisade resultatet genom redovisningsdispositioner (Barth et al., 2012; Doni et al., 2016; 

Henry et al., 2009). I USA tillämpas ett så kallat regelbaserat redovisningssystem vilket innebär 

att enskilda redovisningsregler beskrivs i detalj och det är av stor betydelse att bolagen följer 

redovisningsreglernas bokstavliga lydelse. I Europa tillämpas däremot ett principbaserat 

redovisningssystem. Det betyder att det inte räcker att följa redovisningsreglernas ordalydelse. 

Istället måste bolagen tolka reglerna utifrån deras funktion eller ursprungliga idé 

(ändamålstolkning). Detta sker vanligen genom att en regel tolkas mot bakgrund av en för 

redovisningen grundläggande princip, till exempel försiktighetsprincipen. Flera 

uppmärksammade redovisningsskandaler kan ha gjorts möjliga av det nordamerikanska 

redovisningssystemets utformning.1 Både redovisningsregler och skatteregler kan alltså skilja 

sig åt mellan USA och Europa varför resultat gällande USA inte utan vidare kan generaliseras 

till Europa. Dessutom är det möjligt att skattemoralen skiljer sig åt både mellan kontinenter och 

mellan länder inom kontinenter. Det är därför också av intresse att använda dummyvariabler 

för vilket land företagen tillhör som kontrollvariabel för att på så sätt kontrollera för effekterna 

därav, vilket sker i denna studie.  

                                                 
1 Av vilka Enron är det mest kända.  
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Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan CSR och europeiska bolags 

effektiva skattesats, dels utifrån total CSR-prestation samt utifrån dimensioner av CSR. Först 

förs en diskussion om sambandet mellan total CSR-prestation och företagens effektiva 

skattesats. Därefter diskuteras respektive samband mellan de tre CSR-dimensionerna och 

företagens effektiva skattesats.  

 

 

5.1.1 Total CSR-prestation och effektiv skattesats 

 

Sambandet mellan total CSR-prestation och bolagsskatt har testats genom en multipel 

regressionsanalys med ETR som mått på företagens skattebetalningar och ESGSCORE som 

mått på företagens totala CSR-prestation. Resultatet i Tabell 9 indikerar ett negativt samband 

med signifikansnivån p < 0,10. Som jag tidigare nämnt kommer jag ta i beaktande och reflektera 

över ett resultat upp till denna risknivå trots att jag ändå valt att acceptera ett resultat med 

signifikansnivån p < 0,05. Jag följer på denna punkt konventionen att betrakta resultat på den 

något svagare signifikansnivån som en indikation om ett samband snarare än bevisning av ett 

samband.  

 

Utgående från signifikansnivån p < 0,05 som jag valt att acceptera som generell acceptansnivå, 

då det är den risknivå som anses acceptabel inom samhällsvetenskaplig forskning (Bryman & 

Bell, 2013; Denscombe, 2016; Lantz, 2014), ger resultatet stöd för hypotes H3: Det existerar 

inget samband mellan CSR-aktiviteter och företagens effektiva skattesats. Jag gör därmed först 

antagandet att den restriktiva signifikansnivån är den mest rimliga och diskuterar resultatet med 

utgångspunkt från den. H3 strider mot teorierna om att bolagsskatten utgör ett komplement till 

CSR eller att CSR används som substitut till skattebetalningar för företag som bedriver 

oacceptabla skatteplaneringsmetoder. Resultatet är däremot i linje med studierna av Landry et 

al. (2013) samt Watson (2015) som inte finner något samband mellan CSR och företagens 

skattebetalningar. Resultatet stödjer också aktieägar- och “Slack resource”-teorin som jag i den 

teoretiska referensramen använt som argument för att det inte existerar något samband. Enligt 

aktieägarteorin har företaget endast förpliktelsen att maximera värdet för aktieägarna (Carson, 

2003; Smith et al., 1999). Därav torde företag betrakta CSR-aktiviteter och skattebetalningar 

som två skilda investeringar, vilka måste hanteras utefter investerares och kunders preferenser 
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för att inte skada företagets anseende (Davis et al., 2016). Enligt “Slack resource”-teorin är 

investeringar i socialt ansvarstagande aktiviteter helt avhängigt den finansiella prestationen och 

tillgängligheten av resurser, vilka därav styr investeringar i CSR samt då även i 

skattebetalningar om betraktat som bidrag till samhället (Campbell, 2007; Waddock & Graves, 

1997). Om det förhåller sig så att resursallokeringen till antingen CSR eller skattebetalningar 

endast påverkas av lönsamhet och tillgängligheten av resurser är det inte ett samband mellan 

CSR och bolagsskatt som är avgörande för beslut om eventuella investeringar inom dessa 

områden. Sambandet styrs då istället av mellanliggande faktorer och det finns då inget som 

tyder på att CSR och bolagsskatt utgör varken komplement eller substitut till varandra. Även 

Watson (2015) finner stöd för “Slack resource”-teorin i sin studie av sambandet mellan CSR 

och företagens skattebetalningar, då han kommer fram till att relationen är modererad av 

lönsamhet och knappheten av resurser. Watson (2015) använder PTROA som mått för 

lönsamhet, vilket är en variabel som även i resultatet av min regression visat sig ha en 

signifikant effekt på variationen i ETR. Likaså använder han och föreliggande studie variabeln 

Cash som mått på tillgängligheten av resurser, vilket även den har en signifikant effekt på ETR 

i min regression.  

 

Vid reflektion över resultatet utifrån en acceptans av signifikansnivån p < 0,10 bidrar, vilket 

initialt kan betecknas som en indikation om ett samband (snarare än bevisning), koefficienten 

för variabeln ESGSCORE om -0,0002 till att företagets ETR minskar med 0,0002 om 

ESGSCORE ökar med en enhet, förutsatt att alla andra oberoende variabler hålls konstanta. 

Regressionskoefficienten ser liten ut vid en första betraktelse men innebär i själva verket att en 

ökning av CSR-aktiviteter med en enhet är associerad med mycket stora minskningar av 

bolagens faktiskt betalda skatt. ETR presenteras i decimalform istället för i procentform och 

variabeln utgör kvoten av inkomstskatt dividerat med resultatet före ränta, skatt, avskrivningar 

samt nedskrivningar. Utifrån ett genomsnittligt medelvärde av ETR på 0,15 visar koefficienten 

en förändring av ETR med (-0,0002 / 0,15 = -0,0013) -0,13 procent av betald skatt. Med tanke 

på att värdet för ETR i urvalet ligger mellan -0,19 och 0,63 kan denna förändring utgöra en 

större procentuell förändring för vissa företag och hur mycket mer skatt de då betalar blir 

beroende av hur stor vinst de gör. Skatteminskningen i nominella tal kan dock vara mycket stor. 

I vilket fall som helst är det klarlagt att det finns en indikation om ett negativt samband mellan 

CSR-aktiviteter och effektiv skattesats som alternativ tolkning till det insignifikanta sambandet.  
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Det finns emellertid andra faktorer som kan övervägas vid val av signifikansnivå för de aktuella 

hypotestesten. Efter en reflektion över huruvida resultatet ska accepteras vid en signifikansnivå 

på p < 0,10 finner jag ändå starka argument för att faktiskt acceptera denna risknivå i detta fall. 

Dels innebär risknivån att sannolikheten att resultatet stämmer ändå är 90 procent och då det 

mer precisa p-värdet för variabeln är 0,07 är sannolikheten 93 procent, vilket är relativt nära p-

värdet 0,05 och sannolikheten om 95 procent som förespråkas inom samhällsvetenskaplig 

forskning (Bryman & Bell, 2013; Denscombe, 2016; Lantz, 2014). Dessutom har även tidigare 

forskning inom CSR-området använt sig av signifikansnivån p < 0,10 (Waddock et al, 1997; 

Mahoney et al., 2007). De Veaux et al. (2012) anser att man inte helt blint ska acceptera eller 

förkasta en hypotes utifrån den signifikansnivå man valt att acceptera, utan att man måste titta 

på det faktiska p-värdet då små skillnader annars kan bli avgörande trots att de inte är 

betydelsefulla. Ett annat argument ligger i att ESGSCORE är ett integrerat mått för CSR-

prestation som bygger på tre dimensioner, för vilka jag också undersöker sambandet till 

företagens effektiva skattesats med. Som bekräftats i regressionsanalysen och som kommer 

diskuteras närmare i kommande diskussion om dessa dimensioner, så har statistiskt signifikanta 

resultat erhållits för sambandet mellan företagens effektiva skattesats och två av dimensionerna. 

Miljödimensionens negativa effekt på företagens skattebetalningar är större än den positiva 

effekt som den sociala dimensionen har, vilket bidrar till att dessa dimensioners påverkan till 

viss del tar ut varandra. Detta kan förklara varför ESGSSCORE har en mindre signifikant 

inverkan på ETR. Det tyder också på att det negativa sambandet mellan total CSR-prestation 

och ETR existerar trots allt, varför det vore fel att inte acceptera p-värdet för ESGSCORE som 

signifikant. Utifrån dessa argument väljer jag att med försiktighet acceptera resultatet samt då 

koefficienten för ESGSCORE är negativ finner jag därav stöd för hypotes H2: Det existerar ett 

negativt samband mellan CSR-aktiviteter och företagens effektiva skattesats, vilket bekräftar 

teorin att CSR utgör ett substitut till bolagsskatt. 

 

Utifrån att resultatet är statistiskt signifikant överensstämmer det med tidigare amerikanska 

forskningsstudien av Davis et al. (2016) som finner ett negativt samband mellan CSR och ETR. 

Det ligger också i linje med studien av Col et al. (2016) vars resultat tyder på att företag som 

använder sig av oansvarig skatteplanering för att undkomma skatt ökar sina aktiviteter inom 

CSR. Resultatet av föreliggande studie går emot tidigare forskning som funnit ett positivt 

samband mellan CSR och skattebetalningar (Hoi et al., 2013; Lanis et al., 2012b, 2015) samt 

de studier som tyder på att det inte finns något samband (Landry et al., 2013; Watson, 2015). 

Precis som föreliggande studie argumenterar både Davis et al. (2016) samt Col et al. (2016) för 
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att ett negativt samband tyder på att CSR-aktiviteter används som substitut till bolagsskatt. 

Deras argument är förenliga med riskhanteringsteorin vilket är en av de teorier jag framför som 

argument för ett negativt samband i den teoretiska referensramen. Enligt riskhanteringsteorin 

kan CSR-aktiviteter användas för att bygga upp ett försäkringsliknande moraliskt kapital som 

kan nyttjas för att motverka negativa effekter, som ett försämrat anseende gentemot viktiga 

intressenter på grund av en oacceptabel hantering av skattebetalningar (Col et al., 2016; Davis 

et al., 2016; Hoi et al., 2013). Ett liknande argument för ett negativt samband kan förespråkas 

utifrån legitimitetsteorin. Enligt denna teori söker företag social acceptans för sitt agerande och 

investerar därför i CSR-aktiviteter som de sedan offentliggör för att vidmakthålla och skapa 

legitimitet som en åtgärd för ett oacceptabelt engagemang i skattehanteringen (Lanis et al., 

2012a; O'Donovan, 2002). Mitt resultat tyder alltså på ett cyniskt förhållningssätt till 

bolagsskatten. Eftersom skattebetalningar gäller mycket stora belopp för bolagen tycks bolagen 

föredra att skyla över dessa genom att investera i de jämförelsevis mindre kostsamma CSR-

aktiviteterna. Företagen i mitt urval av europeiska bolag tycks alltså inte se skattebetalningar 

som en del av sitt samhällsansvar.  

 

Det integrerade måttet för total CSR-prestation utgår som nämnt från tre dimensioner som var 

och en är uppbyggda av flera kategorier vilka i sin tur bygger på ett antal indikatorer. Hoi et al. 

(2013) samt Lanis et al. (2012b) beskriver att vissa dimensioner inom CSR har större betydelse 

för förståelsen av företagens skattebetalningar och Johnson et al. (1999) anser att skillnaderna 

i dimensionerna är så distinkta att det i många sammanhang är olämpligt att utgå från ett samlat 

mått. Sambanden mellan CSR-aktiviteter och effektiv skattesats kan vara olika för olika CSR 

dimensioner. Exempelvis kan vissa CSR-aktiviteter mer lämpligen användas som substitut till 

skattebetalningar (negativt samband) medan skattebetalningar kan utgöra komplement till vissa 

specifika CSR-kategorier (positivt samband). Det är därför mycket viktigt att undersöka 

sambanden mellan CSR-aktiviteter och effektiv skattesats på dimensionsnivå, vilket tidigare 

studier huvudsakligen försummat. I det följande diskuteras resultaten av denna undersökning 

för en dimension i taget.  
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5.1.2 Miljödimensionen och effektiv skattesats 
 

Sambandet mellan miljödimensionen och bolagsskatt har testats genom en multipel 

regressionsanalys med ETR som mått av företagens skattebetalningar och ENVSCORE som 

mått av företagens CSR-prestation inom miljödimensionen. Då resultatet för regressionen i 

Tabell 9 visar att CSR-variabeln ENVSCORE har signifikansnivån p < 0,01 och koefficienten 

-0,0003 erhåller jag stöd för hypotesen H4: Det existerar ett negativt samband mellan 

miljödimensionen och företagens effektiva skattesats. Koefficienten -0,0003 innebär att 

företagets ETR minskar med 0,0003 om ENVSCORE ökar med en enhet, förutsatt att alla andra 

oberoende variabler hålls konstanta.  

 

Ett negativt samband mellan miljödimensionen och skattebetalningar stämmer överens med det 

resultat som Laguir et al. (2015) får i en av sina analyser som visar ett positivt samband mellan 

miljödimensionen och undvikande av skattebetalningar, då detta precis som min studie tyder 

på att en ökning av aktiviteter inom miljödimensionen leder till mindre skattebetalningar och 

vise versa. En förklaring2 till varför det förhåller sig på detta vis förklaras av riskhanterings- 

och legitimitetsteorin (Col et al., 2016; Davis et al., 2016; Hoi et al., 2013; Lanis et al., 2012a; 

O'Donovan, 2002). Eftersom miljön är och har varit en stor fråga i samhället under flera år kan 

företag genom CSR-investeringar inom miljödimensionen skapa legitimitet och på så sätt 

skydda sig från risken för ett dåligt anseende på grund av oacceptabelt undvikande av 

skattebetalningar. Dessa teorier i kombination med resultatet av både föreliggande studie samt 

Laguir et al. (2015), tyder på att företag använder CSR-aktiviteter inom miljödimensionen som 

substitut till skattebetalningar. Liksom för de totala CSR-prestationerna tyder sambandet i 

miljödimensionen på ett cyniskt förhållningssätt till skattebetalningar där miljöförbättrande 

aktiviteter används som en form av green washing för de stora skattebesparingar som bolagen 

gör i skydd av ett högt miljömässigt ansvarstagande. Det är naturligtvis möjligt att göra den 

motsatta tolkningen att bolagen genom att minska sina skattebetalningar får utrymme att ta ett 

miljöansvar och förbättra sin verksamhet särskilt i den dimensionen.  Den senare tolkningen 

torde anses som ett mer ansvarsfullt och accepterat agerande än den förra, men oavsett vilket 

tyder det på att CSR-aktiviteter inom miljödimensionen används som substitut till 

                                                 
2 En annan förklaring till ett negativt samband mellan miljödimensionen och skattebetalningar skulle kunna vara att företag 
erhåller skattesubventioner för CSR-aktiviteter inom miljödimensionens underkategorier, som utgår från företagens förmåga 
att minska resursanvändning och miljöutsläpp samt skapandet av innovativa miljömässiga teknologier och produkter. Dock 
har jag inte funnit några belägg i varken tidigare forskning eller på annat håll för att sådana skattesubventioner finns eller 
påverkar företagens skattebetalningar på vinsten. Detta är alltså argument till en förklaring som går utanför ramarna för denna 
studie och som jag överlåter till framtida forskning att undersöka. 
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skattebetalningar. Den exakta anledningen till varför företagen agerar som de gör kan inte 

erhållas från den empiriska undersökningen, men riskhanterings- och legitimitetsteorin talar för 

det mindre ansvarsfulla agerandet (Col et al., 2016; Davis et al., 2016; Hoi et al., 2013; Lanis 

et al., 2012a; O'Donovan, 2002).  

 

 

5.1.3 Den sociala dimensionen och effektiv skattesats  
 

Sambandet mellan den sociala dimensionen och bolagsskatt har testats genom en multipel 

regressionsanalys med ETR som mått av företagens skattebetalningar och SOCSCORE som 

mått av företagens CSR-prestation inom den sociala dimensionen. Då resultatet för 

regressionen i Tabell 9 visar att CSR-variabeln SOCSCORE har signifikansnivån p < 0,05 och 

en koefficient på 0,0002 erhåller jag stöd för hypotesen H5: Det existerar ett positivt samband 

mellan sociala dimensionen och företagens effektiva skattesats. Koefficienten 0,0002 innebär 

att företagets ETR ökar med 0,0002 om SOCSCORE ökar med en enhet, förutsatt att alla andra 

oberoende variabler hålls konstanta.  

 

Ett positivt samband mellan den sociala dimensionen och skattebetalningar stämmer överens 

med studien av Laguir et al. (2015) vars resultat visar ett negativt samband mellan CSR-

aktiviteter inom den sociala dimensionen och undvikande av skattebetalningar. Det går också i 

linje med det resultat som Lanis et al. (2015) erhåller då de finner att kategorierna 

samhällsrelationer och mångfald, inom den sociala dimensionen, bidrar till ett minskat 

engagemang i skatteundvikande aktiviteter. En förklaring till detta samband kan vara de 

argument som jag tidigare beskrivit utifrån intressent- och företagskulturteorin. Både staten och 

samhället är viktiga och inflytelserika intressenter för företagen och måste därmed tillgodose 

deras anspråk om skatteintäkter (Freedman et al., 1983; Olsen, 2017). Bolagsskatten utgör därav 

ett komplement till den sociala dimensionens CSR-aktiviteter, vilket förklarar ett positivt 

samband mellan den sociala dimensionen och skattebetalningar. Företagskulturen och 

företagets etiska värderingar torde också styra både CSR-aktiviteter inom den sociala 

dimensionen och ansvarstagandet för skattebetalningar i samma riktning, vilket talar för ett 

positivt samband (Col et al., 2016; Hoi et al.,2013).  
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Den sociala dimensionen bygger på kategorierna arbetskraft, mänskliga rättigheter, samhälle 

och produktansvar (Thomson Reuters, 2017b). Då skatteintäkter går till samhället är det logiskt 

att det finns ett positivt samband mellan den sociala dimensionen och företagens 

skattebetalningar samt att bolagsskatten utgör ett komplement till i alla fall kategorin samhälle. 

Konstellationen av dessa teorier tillsammans med resultatet från föreliggande studie, Laguir et 

al. (2015) samt Lanis et al. (2015) tyder på att företag betraktar bolagsskatten som ett 

komplement till CSR-aktiviteter inom den sociala dimensionen. Däremot är resultatet i den 

sociala dimensionen svår att förena med resultatet i miljödimensionen. Det är paradoxalt att 

bolag inte använder samma cyniska förhållningssätt till skattebetalningar i den sociala CSR-

dimensionen som de tycks göra i miljödimensionen. Det finns emellertid en viktig skillnad 

mellan social CSR och miljö-CSR. Medan satsningar i miljödimensionen blir slagkraftiga 

mediala verktyg att framhålla företagens samhällsengagemang i sådana viktiga frågor som 

koldioxidutsläpp, är det mindre uppenbart att satsningar på sociala projekt kan användas lika 

effektivt att marknadsföra företagets goda vilja. Incitamenten till att investera i specifika CSR-

aktiviteter ligger sannolikt inte enbart i marknadsföringssyfte utan andra eller flera motiv kan 

samtidigt ligga bakom ett beslut, exempelvis torde finansiell prestation vara den främsta 

anledningen. Om exempelvis en investering i mänskliga rättigheter förväntas bidra till samma 

gynnsamma publicitet som en investering i minskade koldioxidutsläpp så kan det vara så att 

företaget anser att de vinner mer på den senare investeringen som även kan bidra till mindre 

kostnader för utsläppsrätter eller effektivare produktionssystem. Tidigare forskning om 

sambandet mellan dimensionerna och finansiell prestation har visat olika resultat för båda 

dimensionerna, men en större andel av forskningen tyder på att miljödimensionen (65 procent) 

har ett positivt samband med finansiell prestation än den sociala dimensionen (55 procent) 

(Peloza, 2009). Som beskrivits har dock dimensionerna inom CSR olika betydelser för 

relationen till skattebetalningar och skillnaderna mellan dimensionerna är väldigt distinkta, 

varför det också är naturligt att resultaten för sambanden mellan dimensionerna och ETR skiljer 

sig åt (Hoi et al., 2013; Johnson et al., 1999; Lanis et al., 2012b).  

 

 

5.1.3 Företagsstyrningsdimensionen och effektiv skattesats 
 

Sambandet mellan företagsstyrningsdimensionen och bolagsskatt har testats genom en multipel 

regressionsanalys med ETR som mått av företagens skattebetalningar och CGVSCORE som 
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mått av företagens CSR-prestation inom företagsstyrningsdimensionen. Resultatet för 

regressionen i Tabell 9 visar att CSR-variabeln SOCSCORE har ett p-värde om 0,16 vilket 

överstiger både signifikansnivån p < 0,05 och p < 0,10. Därmed erhåller jag stöd för hypotesen 

H6: Det existerar inget samband mellan företagsstyrningsdimensionen och företagens effektiva 

skattesats.  

 

Att det inte existerar något samband överensstämmer med studien av Laguir et al. (2015) som 

inte heller finner något statistiskt signifikant samband mellan företagsstyrningsdimensionen 

och skattebetalningar. Att det inte finns något samband kan förklaras med den tidigare 

argumentationen utefter aktieägar- och “Slack resource”-teorin. Aktieägarteorin förespråkar att 

företagen enbart har förpliktelsen att maximera värdet för aktieägarna (Carson, 2003; Smith et 

al., 1999). Utifrån en sådan ståndpunkt bör företagen hantera CSR-aktiviteter och bolagsskatt 

som två skilda investeringar, som båda kan påverka viktiga intressenters uppfattning av 

företaget och därmed också inverka på det finansiella resultatet (Davis et al., 2016). Därför 

måste företagen göra en individuell bedömning av respektive investering utefter hur 

inflytelserika intressenterna är som gör dessa anspråk och därför existerar inget samband mellan 

variablerna. Enligt “Slack resource”-teorin är investeringar i socialt ansvarstagande aktiviteter 

helt beroende av företagens lönsamhet och tillgängligheten av resurser (Campbell, 2007; 

Waddock & Graves, 1997). Watson (2015) anser att detta gäller för socialt ansvarstagande när 

det gäller skattebetalningar likväl som för CSR-aktiviteter och finner i sin studie att sambandet 

mellan CSR och undvikande av skattebetalningar styrs helt av företagens lönsamhet och 

knappheten av resurser, varför det inte existerar något direkt samband i relationen. Precis som 

i föreliggande studie har Watson (2015) använt PTROA och Cash som mått på lönsamhet och 

tillgängligheten av resurser, vilka i båda studierna visat sig ha en signifikant inverkan på ETR.  

 

Företagsstyrningsdimensionen bygger på CSR-aktiviteter inom kategorierna förvaltning, 

aktieägare och CSR-strategi. Att på bästa sätt förvalta företaget och behandla aktieägarna går i 

linje med de argument jag framfört om att det inte finns något samband utifrån aktieägarteorin 

och att alla investeringar ska beaktas separat för att erhålla bästa möjliga resultat. 

Sammanfattningsvis tyder dessa teorier i kombination med de resultat som erhållits av Laguir 

et al. (2015), Watson (2015) samt föreliggande studie på att företag varken använder CSR-

aktiviteter inom företagsstyrningsdimensionen som substitut till bolagsskatt eller att de 

använder skattebetalningar som komplement till företagsstyrningsdimensionen. Precis som i 

fallet med den sociala CSR-dimensionen kan det ifrågasättas varför det inte finns ett negativt 
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samband mellan ETR och företagsstyrningsdimensionen. Det finns dock viktiga skillnader 

mellan företagsstyrningsdimensionen och miljödimensionen av CSR. Miljödimensionen av 

CSR utgörs av aktiviteter som kan beskrivas i termer av ’vad bolaget gör’ för att förbättra 

bolagets miljöpåverkan. Företagsstyrningsdimensionen innehåller dock inga sådana tydliga 

’vad-aktiviteter’. Istället utgörs företagsstyrningsdimensionen av ’hur-aktiviteter’ vilkas 

beskrivning visar hur bolaget implementerar sina totala CSR-prestationer. Ett exempel på en 

sådan hur-aktivitet är förekomsten av CSR-kommitté. Ett annat är inslaget av oberoende 

styrelseledamöter och genus-sammansättningen av bolagets styrelse. Sannolikt är vad-

aktiviteter mer lämpade att använda som legitimitetsskapande marknadsföringsverktyg vid 

kommunikation med bolagets omgivning om dess hållbarhetsmässiga förträfflighet än de mer 

internt inriktade hur-aktiviteterna som företagsstyrningsdimensionen huvudsakligen tar sikte 

på. Företagsstyrningsdimensionen avser också mer inåtriktade aktiviteter än de två andra 

dimensionerna. Det bör vara svårare att avleda uppmärksamheten från en oansvarig 

skattehantering och skapa legitimitet som skydd om företagen skulle satsa på investeringar i det 

egna företaget istället för på miljön som berör hela världen. Dimensionen har heller inte samma 

logiska koppling till skatter som den sociala dimensionen har genom kategorin samhälle, vilket 

kan förklara att det inte heller föreligger något positivt samband.  

 

 

5.2 Slutsats 
 

Syftet med denna studie har varit att empiriskt undersöka sambandet mellan CSR och 

europeiska bolags effektiva skattesats, dels utifrån total CSR-prestation samt utifrån 

dimensioner av CSR. Avsikten har varit att klargöra om företagen betraktar deras betalning av 

vinstskatt som komplement till CSR och ett bidrag till den sociala välfärden i samhället eller 

om de använder CSR som substitut för en oacceptabel skattehantering. Dels med anledning av 

de divergerande resultat som framkommit i tidigare forskning (Davis et al., 2016; Hoi et al., 

2013; Huseynov et al., 2012; Landry et al., 2013; Lanis et al., 2012b; Watson, 2015) samt på 

grund av det forskningsgap som föreligger om sambandet i europeiska företag.  

 

Resultatet i denna studie ger en indikation på att det existerar ett negativt samband mellan total 

CSR-prestation och företagens effektiva skattesats, vilket stämmer överens med studierna av 

Davis et al. (2016) och Col et al. (2016) samt ger stöd åt teorin att företag använder CSR som 

substitut till bolagsskatt. Men frågan har visats sig mer komplex och precis som antyds i tidigare 
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forskning (Hoi et al., 2013; Laguir et al., 2015; Lanis et al., 2012b) visar resultatet av min studie 

att det föreligger stora skillnader mellan de olika dimensionerna av CSR och deras betydelse 

för bolagsskatten, varför det inte är lämpligt att enbart utgå från ett integrerat mått av CSR. Det 

negativa sambandet mellan miljödimensionen och företagens effektiva skattesats har en större 

inverkan på bolagsskatten än det positiva sambandet som erhållits mellan den sociala 

dimensionen och företagens effektiva skattesats. Miljödimensionens inverkan på bolagsskatten 

driver därav det negativa sambandet mellan total CSR-prestation och bolagsskatten. Även då 

företagsstyrningsdimensionen inte visat något signifikant samband med företagens effektiva 

skattesats indikerar dess negativa koefficient ändå på att dimensionen i någon mån kan hjälpa 

till att driva det negativa sambandet. Därav kan CSR som en totalt indikation på företagens 

sociala ansvar inte anses utgöra ett substitut till bolagsskatt i enlighet med den slutsats Davis et 

al. (2016) kommer fram till. Huruvida företag betraktar bolagsskatt som komplement till CSR 

eller om de använder CSR som substitut till bolagsskatt kan alltså inte förklaras utifrån CSR 

som en helhet, utan förklaringen ligger i att de betraktar och använder skilda CSR-aktiviteter 

för olika ändamål.  

 

CSR-aktiviteter inom miljödimensionen tycks vara mer lämpliga som substitut för ett 

oansvarigt skattemässigt agerande då miljöaspekter har stor betydelse för samhället och har 

därmed en större effekt på företagens anseende för att skapa en bild av ett socialt ansvarsfullt 

bolag. Att använda CSR-aktiviteter inom denna dimension som substitut för bolagsskatt 

stämmer överens med riskhanterings- samt legitimitetsteorin om att företag använder CSR-

aktiviteter för att hantera riskerna och skapa legitimitet trots ett oansvarigt engagemang i 

hanteringen av skattebetalningar. Tillämpningen av skatterättsliga medel för att sänka 

bolagsskatten tycks därmed vara en socialt oönskad aktivitet som bolagen vill dra 

uppmärksamheten bort från.   

 

Det positiva sambandet mellan CSR-aktiviteter inom den sociala dimensionen och bolagsskatt 

tyder på att företag trots allt betraktar bolagsskatt som ett komplement till aktiviteter inom 

denna dimension.  Det föreligger en logik i att företag som har ett engagemang för samhället 

också inser bolagsskattens roll som bidrag till välfärden i samhället, vilket går hand i hand med 

företagskulturteorin om att företagets kultur och värderingar styr sambandet i en positiv 

riktning. Det kan också vara så att det positiva sambandet beror på hur inflytelserika staten och 

samhället är som intressenter till företaget, vilket med hänseende till den logiska kopplingen 

påverkar investeringar i båda aktiviteter som bidrag till samhället i samma riktning. 
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CSR-aktiviteter inom företagsstyrningsdimensionen har ingen signifikant inverkan på 

bolagsskatten varför dessa aktiviteter varken nyttjas som substitut till bolagsskatt eller att 

bolagsskatt betraktas som komplement till denna dimension. En förklaring till varför skulle 

kunna erhållas utifrån aktieägar- och “Slack resource”-teorin att företagen bör se på CSR-

aktiviteter och bolagsskatt som två skilda investeringar som ska hanteras var för sig för att se 

till aktieägarnas bästa eller att det finns mellan liggande faktorer som finansiell prestation och 

tillgängligheten av resurser styr sambandet. Dock finner jag en mer logisk förklaring utifrån de 

specifika kategorierna som bygger upp den sociala dimensionen. Kategorierna förvaltning, 

aktieägare och CSR-strategi är inåtriktade och åsyftar hur företagen bedriver själva 

verksamheten och inte vad de gör för andra. Det går inte att betrakta bolagsskatten som 

komplement till hur företaget på bästa sätt praktiserar principer för företagsstyrning eller hur 

de behandlar aktieägarna. Det är heller inte logiskt att försöka bevisa sitt sociala ansvarstagande 

och avleda uppmärksamheten från ett oansvarigt engagemang i skattehantering genom 

aktiviteter som endast berör företagets verksamhet.   

 

 

5.3 Teoretiskt bidrag 
 

Min studie är den första som undersöker sambandet mellan CSR och bolagsskatt hos företag i 

Europa. Tidigare forskning (Davis et al., 2016; Hoi et al., 2013; Huseynov et al., 2012; Landry 

et al., 2013; Lanis et al., 2015; Watson, 2015) utgår från enskilda länder där majoriteten 

undersöker företag i USA och visar divergerande forskningsresultat om sambandets riktning. 

Därför bidrar min studie med ytterligare empirisk forskning om sambandet samt fyller det 

forskningsgap som existerat om europeiska bolag.  

 

Genom att undersöka om CSR-aktiviteter används som substitut till bolagsskatt eller om 

bolagsskatt betraktas som ett komplement till CSR, bidrar studien också empiriskt till de 

rådande samt konkurrerande teorierna om CSR och skattebetalningar. Endast Davis et al. (2016) 

som undersöker sambandet hos företag i USA har tidigare utgått från teorin om CSR-aktiviteter 

och företagens skattebetalningar som komplement, substitut eller oberoende aktiviteter och 

erhöll precis som jag, men i amerikansk institutionell miljö, ett negativt samband, vilket tyder 

på att CSR-aktiviteter används som substitut till bolagsskatt. Resultatet av den amerikanska 

studien kan dock inte helt och hållet jämföras med min europeiska undersökning. Som jag 
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tidigare har noterat finns skillnader mellan Europa och USA avseende åtminstone tre punkter 

som definierar den institutionella miljö inom vilken företagen både utför CSR-aktiviteter och 

betalar skatt. För det första skiljer sig redovisningssystemet åt kontinenterna emellan (Barth et 

al., 2012; Doni et al., 2016; Henry et al., 2009). För det andra har det hävdats att synen på CSR-

aktiviteter är annorlunda i USA jämfört med Europa (Doh et al., 2006). För det tredje skiljer 

sig risken för bolagsledningen att bli stämd av aktieägare eller andra intressenter för bristande 

management mellan kontinenterna (Garcia-Blandon et al., 2016; Koh et al., 2014; Seetharaman 

et al., 2002). Det innebär att min studies resultat är ett komplement som utvidgar bevisningen 

för att CSR-aktiviteter huvudsakligen fungerar som substitut för bolagsskatt. 

 

Vidare bidrar studien unikt till redovisningslitteraturen genom att undersöka sambandet mellan 

enskilda dimensioner av CSR och bolagsskatt. Här skiljer sig min studie markant från Davis et 

al. (2016) då mitt resultat visar att sambandet mellan CSR och bolagsskatt är betydligt mer 

komplext och att det inte enbart kan förklaras med ett integrerat mått för CSR, då sambanden 

skiljer sig beroende av dimension av CSR. Mitt resultat tyder på att CSR-aktiviteter inom 

miljödimensionen används som substitut till skattebetalningar medan bolagsskatten betraktas 

som komplement till CSR-aktiviteter inom den sociala dimensionen och att det är styrkan i det 

negativa sambandet till miljödimensionen som driver det negativa sambandet mellan det totala 

CSR-måttet och företagens effektiva skattesats. Jag har endast funnit ett fåtal tidigare studier 

(Huseynov et al. 2012; Lanis et al., 2015) som undersökt sambandet med enstaka 

underkategorier till dimensionerna samt en mindre studie (Laguir et a., 2015) av 24 företag i 

Frankrike som undersökt sambandet mellan respektive dimension och bolagsskatten. Den 

senare studien tyder i stort på liknande resultat som min studie men dess modesta omfattning 

gör att den inte kan anses beskriva sambandet i Europa.  

 

 

5.4 Praktiskt bidrag 
 

Studien lämnar ett praktiskt bidrag till myndigheter och organisationer som GRI genom att ge 

en tydligare bild av företagens inställning till bolagsskatt och vilka faktorer som påverkar 

sambandet med företagens sociala ansvar, så att de kan fatta bättre beslut vid lagstiftning och 

upprättande av riktlinjer för hållbarhetsredovisning. Vidare underlättar studiens bidrag även för 

andra granskande organisationer som The International Consortium of Investigative Journalists 

(ICIJ), vilka arbetar för att avslöja företag som inte tar ansvar för sina skattebetalningar. Som 



 Nicklas Johansson 
___________________________________________________________________________  

Sida 71 av 100 
 

studiens resultat visat på är det främst företag som investerar i CSR-aktiviteter inom 

miljödimensionen som söker att undvika skattebetalningar. 

 

Studien lämnar också ett bidrag till debatten huruvida bolagsskatten ska betraktas som ett 

komplement till CSR och hållbarhetsarbetet. Riktlinjerna för hållbarhetsredovisning som 

tillhandahålls av GRI (2016) föreskriver att företagen ska lämna detaljerad information om 

skattebetalningar, vilket tyder på att de anser att bolagsskatten utgör en aspekt av 

hållbarhetsarbetet. Det negativa sambandet som denna studie erhållit mellan bolagsskatt och 

CSR-aktiviteter, speciellt inom miljödimensionen, tyder dock på att flertalet företag inte 

betraktar bolagsskatten som ett komplement till CSR utan istället använder CSR-aktiviteter som 

ett substitut för att ge sken av ett företag som tar socialt ansvar.  

 

Vidare lämnar studien ett bidrag till företagens övriga intressenter som anser att CSR och socialt 

ansvar är viktiga aspekter. Studiens resultat kan hjälpa dessa att bättre avgöra vilka företag som 

tillfullo tar ansvar för sin verksamhets inverkan på samhället i stort.  

 

 

5.5 Bidragens trovärdighet, giltighet och relevans 
 

Studien har en deduktiv ansats som bygger på tidigare forskning samt teorier och har 

genomförts på ett likvärdigt sätt som tidigare studier inom ämnesområdet med hjälp av de 

begrepp, mått och analysmetoder som där används. Vidare har data extraherats från 

medieföretaget Thomson Reuters databas Datastream, vilka tillhandahåller en av världens 

största finansiella databaser som anses vara en tillförlitlig datakälla (Adrian, 2010; Saunders et 

al., 2012). Databasen hämtar in och kalkylerar datamaterialet per automatik från företagens 

rapporter, vilket bidrar till att data utan subjektiva bedömningar erhållits (Thomson Reuters, 

2017a, 2017b).  

 

Den kvantitativa strategi som studien antar har som avsikt att generalisera resultatet till en större 

population, varvid ett slumpmässigt urval är bästa alternativet för att korrekt spegla 

populationens egenskaper (Bryman & Bell, 2013). Bidragets generaliserbarhet och därmed 

giltighet påverkas av att studien utgår från ett icke slumpmässigt urval. Ett sådant urval kan 

påverka att resultatet som studien kommit fram till utifrån urvalet skiljer sig något från den 

verkliga populationen (Bryman och Bell, 2013; Dahmström, 2011; Schreuder et al, 2001; 
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Yeager et al., 2011). Vid beaktande av föreliggande problem anses ett icke slumpmässigt urval 

ändå vara betydelsefullt och det är en vedertagen metod inom redovisningsforskningen (Moore 

et al., 2011; Schreuder et al., 2001; Yeager et al., 2011). Studiens urval består av de 465 publika 

företag i Europa som kunde erhållas data för alla de variabler som ingår i studien, vilket under 

de sex år som studien undersöker utgör 2790 observationer.  

 

Både CSR-aktiviteter samt företagens skattebetalningar som bidrag till välfärden är stora 

viktiga frågor i samhället, vilket visar på studiens relevans. Företagens intressenter kräver att 

bolagen tar ansvar för den inverkan de har på samhälle och miljö. I media rapporteras om miljö- 

och klimatförändringar som påverkas av företagens verksamhet samt konsumtionen av de 

produkter de säljer. Stora avslöjanden som Panamadokumenten (ICIJ, 2017) och Offshore-

läckan (ICIJ, 2013) som visar hur företag gömmer undan stora summor pengar i skatteparadis 

eldar på debatten om bolagsskatten som bidrag till den sociala välfärden i samhället. Utefter 

EU-direktiv (2014/95/EU) ska alla medlemsstaterna i Europeiska Unionen (EU) lagstifta om 

att större företag och koncerner, från och med det räkenskapsår som infaller efter första januari 

2017, ska lämna en icke-finansiell rapport som beskriver verksamhetens arbete med och 

konsekvenser av hållbarhetsfaktorer som miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga 

rättigheter samt mutor och korruption. 

 

 

5.6 Studiens begränsningar 
 

Studien utgår från ett icke slumpmässigt urval för att kunna erhålla den information som krävts 

för studien. Enligt flera forskare (Bryman och Bell, 2013; Dahmström, 2011; Schreuder et al, 

2001; Yeager et al., 2011) finns det en risk att ett sådant urval inte är representativt för 

populationen och kan bidra till ett snedvridet resultat. Ett icke slumpmässigt urval är trots allt 

en vedertagen metod inom redovisningsforskningen och vid beaktande av föreliggande problem 

anses det ändå kunna bidra till ett betydelsefullt resultat (Moore et al., 2011; Schreuder et al., 

2001; Yeager et al., 2011). Urvalet har också begränsats av att det fattats data för vissa företag 

under något eller några år, varför dessa har uteslutits från urvalet. Samtidigt som urvalet blivit 

mindre har ändå kvaliteten i datamaterialet förbättrats då inga värden saknas för något företag. 

 

Vidare utgår studien helt från sekundärdata som inhämtats från Thomson Reuters Datastream 

och då jag inte själv samlat in datamaterialet kan jag inte heller till fullo garantera dess kvalitet. 
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Bryman och Bell (2013) anser dock att sekundärdata från trovärdiga källor kan antas hålla hög 

kvalitet. Thomson Reuters tillhandahåller en av världens största finansiella databaser och anses 

vara tillförlitlig (Adrian, 2010; Saunders et al., 2012). Thomson Reuters är dessutom ett 

oberoende medieföretag som per automatik hämtar in information från företagens rapporter 

vilket bidrar till objektivitet i materialet (Thomson Reuters, 2017a, 2017b).  

 

Tidsramen har också begränsat studien. En noggrannare undersökning av extremvärden i 

datamaterialet hade kunnat göras genom att kontrollera data med företagens egna rapporter för 

att avgöra om värdena är felaktiga eller verkliga. Kontrollen som utförts genom att jämföra 

resultatet med regressioner utan extremvärden visade dock inte på några större skillnader, vilket 

ändå tyder på att de inte påverkat resultatet. En undersökning av sambandet med hjälp av 

ytterligare metoder hade bidragit till en triangulering som ökat tillförlitligheten av resultatet 

(Bryman & Bell, 2013).  

 

 

5.7 Förslag till framtida forskning 
 

Forskningen om relationen mellan CSR och bolagsskatt är fortfarande begränsad, varför fler 

studier skulle öka förståelsen om sambandet. Vad jag kommit fram till i min studie är att det 

negativa sambandet mellan total CSR-prestation och bolagsskatt styrs av att CSR-aktiviteter 

inom miljödimensionen har en större negativ inverkan än den positiva inverkan som CSR-

aktiviteter inom den sociala dimensionen har, varför CSR totalt sett inte kan sägas utgöra ett 

substitut till bolagsskatt vilket Davis et al. (2016) kommit fram till i sin studie. Då CSR-

aktiviteter inom miljödimensionen tycks vara mer lämpliga som substitut för företagets 

skattebetalningar medan bolagsskatten tillsynes betraktas som komplement till CSR-aktiviteter 

inom den sociala dimensionen, vore det av intresse för vidare forskning att närmare undersöka 

vilka kategorier samt indikatorer inom respektive dimension som är av betydelse för att mer 

exakt kunna uttyda vilka aktiviteter som kan anses utgöra substitut eller komplement. Det vore 

också av intresse att undersöka hur det kommer sig att investeringar i miljö tycks ha en större 

effekt på företagens anseende och vara mer lämpliga som substitut för bolagsskatt än 

exempelvis mänskliga rättigheter.  

 

En annan förklaring till ett negativt samband mellan CSR-aktiviteter inom miljödimensionen 

och bolagsskatt skulle kunna vara att företagen erhåller skattesubventioner för investeringar 
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som minskar påverkan på miljön. Att sådana investeringar leder till mindre skattebetalningar 

skulle kunna innebära att den negativa inverkan som CSR-aktiviteter inom miljödimensionen 

har inte beror på att dessa investeringar används som substitut till bolagsskatt, varför vidare 

forskning bör undersöka om sådana subventioner förekommer och hur de påverkar sambandet.  

 

Vidare forskning med dels ett större urval samt med fler kontrollvariabler hade kunnat förbättra 

generaliserbarheten och förtydligat sambanden ytterligare. Det vore också av intresse för vidare 

forskning att undersöka sambandet mellan CSR och bolagsskatt både utifrån industritillhörighet 

samt inom respektive land i Europa då det kan föreligga skillnader i hur de inom dessa ser på 

CSR och bolagsskatt som substitut eller komplement. 
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Bilaga 1 – Korrelationsmatriser för respektive år 
 
Tabell 10. Bilaga 1 - Korrelationsmatris 2011 

 

*** Significant at the 0.01 level. ** Significant at the 0.05 level. * Significant at the 0.10 level. 

 

ETR = Effective Tax är inkomstskatt dividerat med inkomst före ränta, skatt, avskrivningar samt nedskrivningar. 

ESGSCORE = ESG Score avser det samlade värdet av företagets CSR-aktiviteter inom dimensionerna miljö, 

social och företagsstyrning. ENVSCORE = Environmental Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter inom 

miljödimensionen. SOCSCORE: Social Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter inom den sociala 

dimensionen. CGVSCORE = Corporate Governance Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter inom 

företagsstyrningsdimensionen. Size = Storleken på företaget är logaritmen av totala tillgångar efter att valutan 

för samtliga företag omvandlats till euro. Leverage = Skuldsättningsgrad är totala skulder dividerat med 

föregående års totala tillgångar och uttrycks i procent. Intang = Andel immateriella tillgångar (Intang) är 

immateriella tillgångar netto dividerat med föregående års totala tillgångar och uttrycks i procent. PTROA = Pre-

Tax Return On Assets inkomst före skatt dividerat med föregående års totala tillgångar och uttrycks i procent. 

Cash = Andel likvida medel är kontanter och kortfristiga investeringar dividerat med föregående års totala 

tillgångar och uttrycks i procent. MTB = Market To Book är marknadsvärdet av eget kapitalet dividerat med  

 balansvärdet av eget kapitalet. 

 

 

 

  ETR ESGSCORE ENVSCORE SOCSCORE CGVSCORE Size Leverage PTROA Intang Cash MTB 

ETR Pearson’s r. 1           
 Sig. (2-tailed) 0           
ESGSCORE Pearson’s r -0,049 1          
 Sig. (2-tailed) 0,291 0          
ENVSCORE Pearson’s r -0,073 ,775*** 1         
 Sig. (2-tailed) 0,117 0,000 0         
SOCSCORE Pearson’s r 0,007 ,805*** ,804*** 1        
 Sig. (2-tailed) 0,876 0,000 0,000 0        
CGVSCORE Pearson’s r -0,027 ,547*** ,414*** ,438*** 1       
 Sig. (2-tailed) 0,564 0,000 0,000 0,000 0       
Size Pearson’s r -,137*** ,546*** ,430*** ,417*** ,127*** 1      
 Sig. (2-tailed) 0,003 0,000 0,000 0,000 0,006 0      
Leverage Pearson’s r -,161*** 0,032 0,025 0,004 -0,032 0,071 1     
 Sig. (2-tailed) 0,000 0,497 0,598 0,940 0,497 0,126 0     
PTROA Pearson’s r ,227*** -,116** -,124*** -,104** 0,021 -,455*** -,135*** 1    
 Sig. (2-tailed) 0,000 0,013 0,007 0,025 0,649 0,000 0,003 0    
Intang Pearson’s r -0,013 -0,025 -0,041 0,004 0,043 -,155*** ,380*** 0,029 1   
 Sig. (2-tailed) 0,786 0,595 0,375 0,935 0,359 0,001 0,000 0,535 0   
Cash Pearson’s r ,147*** -0,048 -,126*** -0,049 -0,066 -,174*** -,132*** ,350*** -0,061 1  
 Sig. (2-tailed) 0,001 0,305 0,007 0,297 0,154 0,000 0,004 0,000 0,191 0  
MTB Pearson’s r ,137*** -0,072 -0,076 -,095** 0,012 -,204*** -,094** ,574*** 0,067 ,182*** 1 

 Sig. (2-tailed) 0,003 0,121 0,101 0,040 0,791 0,000 0,043 0,000 0,149 0,000 0 
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Tabell 11. Bilaga 1 - Korrelationsmatris 2012 

 

*** Significant at the 0.01 level. ** Significant at the 0.05 level. * Significant at the 0.10 level. 

 

ETR = Effective Tax är inkomstskatt dividerat med inkomst före ränta, skatt, avskrivningar samt nedskrivningar. 

ESGSCORE = ESG Score avser det samlade värdet av företagets CSR-aktiviteter inom dimensionerna miljö, 

social och företagsstyrning. ENVSCORE = Environmental Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter inom 

miljödimensionen. SOCSCORE: Social Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter inom den sociala 

dimensionen. CGVSCORE = Corporate Governance Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter inom 

företagsstyrningsdimensionen. Size = Storleken på företaget är logaritmen av totala tillgångar efter att valutan 

för samtliga företag omvandlats till euro. Leverage = Skuldsättningsgrad är totala skulder dividerat med 

föregående års totala tillgångar och uttrycks i procent. Intang = Andel immateriella tillgångar (Intang) är 

immateriella tillgångar netto dividerat med föregående års totala tillgångar och uttrycks i procent. PTROA = Pre-

Tax Return On Assets inkomst före skatt dividerat med föregående års totala tillgångar och uttrycks i procent. 

Cash = Andel likvida medel är kontanter och kortfristiga investeringar dividerat med föregående års totala 

tillgångar och uttrycks i procent. MTB = Market To Book är marknadsvärdet av eget kapitalet dividerat med  

 balansvärdet av eget kapitalet. 
 

 

 
 
 
 

  ETR ESGSCORE ENVSCORE SOCSCORE CGVSCORE Size Leverage PTROA Intang Cash MTB 

ETR Pearson’s r. 1           
 Sig. (2-tailed) 0           
ESGSCORE Pearson’s r 0,059 1          
 Sig. (2-tailed) 0,205 0          
ENVSCORE Pearson’s r 0,030 ,753*** 1         
 Sig. (2-tailed) 0,515 0,000 0         
SOCSCORE Pearson’s r ,126*** ,774*** ,778*** 1        
 Sig. (2-tailed) 0,006 0,000 0,000 0        
CGVSCORE Pearson’s r -0,025 ,499*** ,362*** ,373*** 1       
 Sig. (2-tailed) 0,596 0,000 0,000 0,000 0       
Size Pearson’s r 0,016 ,526*** ,422*** ,403*** ,094** 1      
 Sig. (2-tailed) 0,733 0,000 0,000 0,000 0,042 0      
Leverage Pearson’s r -,200*** ,103** ,099** ,111** 0,051 ,111** 1     
 Sig. (2-tailed) 0,000 0,026 0,032 0,017 0,277 0,017 0     
PTROA Pearson’s r ,180*** -,121*** -,152*** -,126*** 0,023 -,420*** -,180*** 1    
 Sig. (2-tailed) 0,000 0,009 0,001 0,007 0,627 0,000 0,000 0    
Intang Pearson’s r 0,017 0,013 -0,016 0,065 0,053 -,169*** 0,090* 0,026 1   
 Sig. (2-tailed) 0,712 0,773 0,732 0,160 0,254 0,000 0,051 0,578 0   
Cash Pearson’s r ,149*** -0,030 -,130*** -0,044 -0,068 -,149*** -,180*** ,224*** -,115** 1  
 Sig. (2-tailed) 0,001 0,515 0,005 0,341 0,143 0,001 0,000 0,000 0,013 0  
MTB Pearson’s r 0,087* -0,063 -0,086* -,094** 0,007 -,185*** -,113** ,688*** 0,028 0,068 1 

 Sig. (2-tailed) 0,059 0,176 0,062 0,042 0,877 0,000 0,015 0,000 0,548 0,142 0 
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Tabell 12. Bilaga 1 - Korrelationsmatris 2013 

 

*** Significant at the 0.01 level. ** Significant at the 0.05 level. * Significant at the 0.10 level. 

 

ETR = Effective Tax är inkomstskatt dividerat med inkomst före ränta, skatt, avskrivningar samt nedskrivningar. 

ESGSCORE = ESG Score avser det samlade värdet av företagets CSR-aktiviteter inom dimensionerna miljö, 

social och företagsstyrning. ENVSCORE = Environmental Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter inom 

miljödimensionen. SOCSCORE: Social Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter inom den sociala 

dimensionen. CGVSCORE = Corporate Governance Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter inom 

företagsstyrningsdimensionen. Size = Storleken på företaget är logaritmen av totala tillgångar efter att valutan 

för samtliga företag omvandlats till euro. Leverage = Skuldsättningsgrad är totala skulder dividerat med 

föregående års totala tillgångar och uttrycks i procent. Intang = Andel immateriella tillgångar (Intang) är 

immateriella tillgångar netto dividerat med föregående års totala tillgångar och uttrycks i procent. PTROA = Pre-

Tax Return On Assets inkomst före skatt dividerat med föregående års totala tillgångar och uttrycks i procent. 

Cash = Andel likvida medel är kontanter och kortfristiga investeringar dividerat med föregående års totala 

tillgångar och uttrycks i procent. MTB = Market To Book är marknadsvärdet av eget kapitalet dividerat med  

 balansvärdet av eget kapitalet. 
 

 
 
 
 
 

  ETR ESGSCORE ENVSCORE SOCSCORE CGVSCORE Size Leverage PTROA Intang Cash MTB 

ETR Pearson’s r. 1           
 Sig. (2-tailed) 0           
ESGSCORE Pearson’s r 0,006 1          
 Sig. (2-tailed) 0,906 0          
ENVSCORE Pearson’s r 0,006 ,740*** 1         
 Sig. (2-tailed) 0,891 0,000 0         
SOCSCORE Pearson’s r 0,088* ,778*** ,787*** 1        
 Sig. (2-tailed) 0,058 0,000 0,000 0        
CGVSCORE Pearson’s r -0,009 ,500*** ,326*** ,363*** 1       
 Sig. (2-tailed) 0,840 0,000 0,000 0,000 0       
Size Pearson’s r -0,018 ,545*** ,415*** ,398*** ,122*** 1      
 Sig. (2-tailed) 0,694 0,000 0,000 0,000 0,009 0      
Leverage Pearson’s r -,282*** 0,049 0,043 0,064 0,078* 0,082* 1     
 Sig. (2-tailed) 0,000 0,293 0,360 0,172 0,092 0,077 0     
PTROA Pearson’s r ,177*** -0,088* -,129*** -,116** 0,006 -,349*** -,150*** 1    
 Sig. (2-tailed) 0,000 0,059 0,005 0,013 0,894 0,000 0,001 0    
Intang Pearson’s r 0,051 -0,022 -0,032 0,027 0,076 -,189*** 0,076 0,033 1   
 Sig. (2-tailed) 0,271 0,638 0,485 0,556 0,104 0,000 0,101 0,481 0   
Cash Pearson’s r ,167*** -0,033 -,126*** -0,042 -0,071 -,141*** -,195*** ,205*** -0,089* 1  
 Sig. (2-tailed) 0,000 0,479 0,006 0,371 0,126 0,002 0,000 0,000 0,054 0  
MTB Pearson’s r 0,031 -0,079* -,092** -0,065 0,008 -,164*** -0,062 ,633*** -0,048 ,116** 1 

 Sig. (2-tailed) 0,508 0,090 0,048 0,160 0,871 0,000 0,183 0,000 0,304 0,013 0 
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Tabell 13. Bilaga 1 - Korrelationsmatris 2014 

 

*** Significant at the 0.01 level. ** Significant at the 0.05 level. * Significant at the 0.10 level.  

 

ETR = Effective Tax är inkomstskatt dividerat med inkomst före ränta, skatt, avskrivningar samt nedskrivningar. 

ESGSCORE = ESG Score avser det samlade värdet av företagets CSR-aktiviteter inom dimensionerna miljö, 

social och företagsstyrning. ENVSCORE = Environmental Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter inom 

miljödimensionen. SOCSCORE: Social Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter inom den sociala 

dimensionen. CGVSCORE = Corporate Governance Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter inom 

företagsstyrningsdimensionen. Size = Storleken på företaget är logaritmen av totala tillgångar efter att valutan 

för samtliga företag omvandlats till euro. Leverage = Skuldsättningsgrad är totala skulder dividerat med 

föregående års totala tillgångar och uttrycks i procent. Intang = Andel immateriella tillgångar (Intang) är 

immateriella tillgångar netto dividerat med föregående års totala tillgångar och uttrycks i procent. PTROA = Pre-

Tax Return On Assets inkomst före skatt dividerat med föregående års totala tillgångar och uttrycks i procent. 

Cash = Andel likvida medel är kontanter och kortfristiga investeringar dividerat med föregående års totala 

tillgångar och uttrycks i procent. MTB = Market To Book är marknadsvärdet av eget kapitalet dividerat med  

 balansvärdet av eget kapitalet. 
 

 
 
 
 
 

  ETR ESGSCORE ENVSCORE SOCSCORE CGVSCORE Size Leverage PTROA Intang Cash MTB 

ETR Pearson’s r. 1           
 Sig. (2-tailed) 0           
ESGSCORE Pearson’s r -0,028 1          
 Sig. (2-tailed) 0,545 0          
ENVSCORE Pearson’s r -0,047 ,725*** 1         
 Sig. (2-tailed) 0,312 0,000 0         
SOCSCORE Pearson’s r 0,006 ,750*** ,780*** 1        
 Sig. (2-tailed) 0,903 0,000 0,000 0        
CGVSCORE Pearson’s r -0,067 ,428*** ,265*** ,293*** 1       
 Sig. (2-tailed) 0,150 0,000 0,000 0,000 0       
Size Pearson’s r 0,014 ,513*** ,390*** ,377*** 0,038 1      
 Sig. (2-tailed) 0,760 0,000 0,000 0,000 0,417 0      
Leverage Pearson’s r -,198*** 0,041 0,011 0,034 -0,050 ,108** 1     
 Sig. (2-tailed) 0,000 0,374 0,809 0,467 0,284 0,020 0     
PTROA Pearson’s r 0,088* -0,088* -,097** -,120*** 0,047 -,328*** -,114** 1    
 Sig. (2-tailed) 0,058 0,058 0,037 0,010 0,307 0,000 0,014 0    
Intang Pearson’s r -0,046 -0,005 -0,066 0,005 0,042 -,127*** ,357*** 0,025 1   
 Sig. (2-tailed) 0,326 0,906 0,154 0,910 0,370 0,006 0,000 0,593 0   
Cash Pearson’s r ,100** -0,034 -,115** -0,057 -0,037 -,146*** -,174*** ,188*** -0,033 1  
 Sig. (2-tailed) 0,032 0,462 0,013 0,223 0,422 0,002 0,000 0,000 0,483 0  
MTB Pearson’s r 0,032 -0,023 -0,043 -0,070 0,043 -,152*** -0,042 ,900*** -0,029 ,102** 1 

 Sig. (2-tailed) 0,488 0,621 0,351 0,133 0,350 0,001 0,370 0,000 0,531 0,028 0 
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Tabell 14. Bilaga 1 - Korrelationsmatris 2015 

 

*** Significant at the 0.01 level. ** Significant at the 0.05 level. * Significant at the 0.10 level. 

 

ETR = Effective Tax är inkomstskatt dividerat med inkomst före ränta, skatt, avskrivningar samt nedskrivningar. 

ESGSCORE = ESG Score avser det samlade värdet av företagets CSR-aktiviteter inom dimensionerna miljö, 

social och företagsstyrning. ENVSCORE = Environmental Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter inom 

miljödimensionen. SOCSCORE: Social Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter inom den sociala 

dimensionen. CGVSCORE = Corporate Governance Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter inom 

företagsstyrningsdimensionen. Size = Storleken på företaget är logaritmen av totala tillgångar efter att valutan 

för samtliga företag omvandlats till euro. Leverage = Skuldsättningsgrad är totala skulder dividerat med 

föregående års totala tillgångar och uttrycks i procent. Intang = Andel immateriella tillgångar (Intang) är 

immateriella tillgångar netto dividerat med föregående års totala tillgångar och uttrycks i procent. PTROA = Pre-

Tax Return On Assets inkomst före skatt dividerat med föregående års totala tillgångar och uttrycks i procent. 

Cash = Andel likvida medel är kontanter och kortfristiga investeringar dividerat med föregående års totala 

tillgångar och uttrycks i procent. MTB = Market To Book är marknadsvärdet av eget kapitalet dividerat med  

 balansvärdet av eget kapitalet. 
 

 
 
 
 
 

  ETR ESGSCORE ENVSCORE SOCSCORE CGVSCORE Size Leverage PTROA Intang Cash MTB 

ETR Pearson’s r. 1           
 Sig. (2-tailed) 0           
ESGSCORE Pearson’s r 0,001 1          
 Sig. (2-tailed) 0,977 0          
ENVSCORE Pearson’s r -0,005 ,699*** 1         
 Sig. (2-tailed) 0,910 0,000 0         
SOCSCORE Pearson’s r 0,071 ,716*** ,748*** 1        
 Sig. (2-tailed) 0,128 0,000 0,000 0        
CGVSCORE Pearson’s r -0,031 ,426*** ,219*** ,301*** 1       
 Sig. (2-tailed) 0,509 0,000 0,000 0,000 0       
Size Pearson’s r -0,011 ,498*** ,392*** ,349*** 0,029 1      
 Sig. (2-tailed) 0,817 0,000 0,000 0,000 0,537 0      
Leverage Pearson’s r -,212*** 0,078* 0,060 0,065 ,097** 0,068 1     
 Sig. (2-tailed) 0,000 0,092 0,193 0,165 0,036 0,140 0     
PTROA Pearson’s r ,125*** -0,060 -,094** -,101** 0,080* -,329*** -0,078* 1    
 Sig. (2-tailed) 0,007 0,200 0,042 0,029 0,085 0,000 0,093 0    
Intang Pearson’s r -0,081* 0,000 -0,023 0,040 0,090* -,096** ,557*** 0,027 1   
 Sig. (2-tailed) 0,083 0,999 0,621 0,395 0,051 0,038 0,000 0,562 0   
Cash Pearson’s r 0,074 -0,061 -,115** -0,084* 0,003 -,184*** -0,014 ,190*** 0,059 1  
 Sig. (2-tailed) 0,109 0,188 0,013 0,072 0,955 0,000 0,767 0,000 0,202 0  
MTB Pearson’s r 0,048 -0,001 -0,050 -0,062 0,070 -,175*** -0,026 ,869*** -0,020 ,116** 1 

 Sig. (2-tailed) 0,301 0,981 0,278 0,185 0,134 0,000 0,580 0,000 0,667 0,012 0 
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Tabell 15. Bilaga 1 - Korrelationsmatris 2016 

 

*** Significant at the 0.01 level. ** Significant at the 0.05 level. * Significant at the 0.10 level. 

 

ETR = Effective Tax är inkomstskatt dividerat med inkomst före ränta, skatt, avskrivningar samt nedskrivningar. 

ESGSCORE = ESG Score avser det samlade värdet av företagets CSR-aktiviteter inom dimensionerna miljö, 

social och företagsstyrning. ENVSCORE = Environmental Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter inom 

miljödimensionen. SOCSCORE: Social Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter inom den sociala 

dimensionen. CGVSCORE = Corporate Governance Score avser värdet av företagets CSR-aktiviteter inom 

företagsstyrningsdimensionen. Size = Storleken på företaget är logaritmen av totala tillgångar efter att valutan 

för samtliga företag omvandlats till euro. Leverage = Skuldsättningsgrad är totala skulder dividerat med 

föregående års totala tillgångar och uttrycks i procent. Intang = Andel immateriella tillgångar (Intang) är 

immateriella tillgångar netto dividerat med föregående års totala tillgångar och uttrycks i procent. PTROA = Pre-

Tax Return On Assets inkomst före skatt dividerat med föregående års totala tillgångar och uttrycks i procent. 

Cash = Andel likvida medel är kontanter och kortfristiga investeringar dividerat med föregående års totala 

tillgångar och uttrycks i procent. MTB = Market To Book är marknadsvärdet av eget kapitalet dividerat med  

 balansvärdet av eget kapitalet. 

 

  ETR ESGSCORE ENVSCORE SOCSCORE CGVSCORE Size Leverage PTROA Intang Cash MTB 

ETR Pearson’s r. 1           
 Sig. (2-tailed) 0           
ESGSCORE Pearson’s r 0,029 1          
 Sig. (2-tailed) 0,526 0          
ENVSCORE Pearson’s r 0,022 ,699*** 1         
 Sig. (2-tailed) 0,643 0,000 0         
SOCSCORE Pearson’s r ,103** ,657*** ,721*** 1        
 Sig. (2-tailed) 0,026 0,000 0,000 0        
CGVSCORE Pearson’s r -0,025 ,441*** ,270*** ,347*** 1       
 Sig. (2-tailed) 0,596 0,000 0,000 0,000 0       
Size Pearson’s r 0,024 ,470*** ,376*** ,305*** 0,055 1      
 Sig. (2-tailed) 0,600 0,000 0,000 0,000 0,239 0      
Leverage Pearson’s r -,305*** 0,086* 0,022 0,062 ,102** ,110** 1     
 Sig. (2-tailed) 0,000 0,064 0,639 0,181 0,027 0,018 0     
PTROA Pearson’s r ,106** -0,057 -0,071 -0,084* 0,059 -,321*** -,127*** 1    
 Sig. (2-tailed) 0,022 0,220 0,124 0,069 0,203 0,000 0,006 0    
Intang Pearson’s r -0,086* -0,031 -,094** 0,044 ,120*** -0,055 ,246*** -0,023 1   
 Sig. (2-tailed) 0,065 0,498 0,042 0,339 0,010 0,236 0,000 0,623 0   
Cash Pearson’s r ,159*** -,113** -,154*** -0,082* 0,045 -,182*** -,162*** ,190*** ,136*** 1  
 Sig. (2-tailed) 0,001 0,015 0,001 0,076 0,336 0,000 0,000 0,000 0,003 0  
MTB Pearson’s r 0,053 -0,011 -0,040 -0,068 0,059 -,151*** -0,076* ,903*** -0,005 ,131*** 1 

 Sig. (2-tailed) 0,258 0,806 0,387 0,142 0,207 0,001 0,100 0,000 0,906 0,005 0 
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