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SAMANFATTNING 

 

Titel: Leder CSR till lägre skatteavdrag? 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Matias Savilahti & Sarah Ström 

 

Handledare: Jan Svanberg 

 

Datum: 2018 – mars 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett negativt samband 

mellan hållbarhetsredovisning och skatteaggressivitet.   

 

Metod: Studien har utgått ifrån en positivistisk forskningsfilosofi och har antagit 

en hypotetisk-deduktiv ansats. Studien är av en kvantitativ art där en 

tvärsnittsdesign används och där det data som använts varit sekundär. Studiens 

urval har bestått av totalt 120 företag efter bortfall där Sverige och Schweiz har 60 

företag var. All data har samlats genom användandet av Thomson Reuters 

Datastream och har därefter behandlats i statistikprogrammet SPSS för att kunna 

göra en logistisk regressionsanalys.  

 

Resultat & slutsats: Studiens resultat visar inte på något negativt samband mellan 

hållbarhetsredovisning och skatteaggressivitet. Tvärtom ser vi ett positivt samband 

men inte på en statistisk signifikant nivå för att kunna förkasta noll-hypotesen. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Då denna studie är av tvärsnittsdesign ger 

resultatet endast en insikt om läget i dessa länder under det aktuella året. Ett förslag 

vi lämnar till fortsatta studier inom ämnet är därför att göra en studie över tid, för 

att få en tydligare bild över ett eventuellt samband mellan hållbarhetsredovisning 

och skatteaggressivitet.  

 



 

 

Uppsatsens bidrag: Denna studie bidrar med ytterligare kunskap i forskningen 

kring CSR och skatteaggressivitet. Den bidrar framförallt med att fylla ett hål 

genom att titta på företag i europeiska länder, närmare bestämt Sverige och 

Schweiz.  

 

Nyckelord: CSR, Hållbarhetsredovisning, Skatteaggressivitet, GAAP ETR, CASH 

ETR 

  



 

 

 

ABSTRACT  

  

Title: Does CSR lead to lower tax deductions? 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Matias Savilahti & Sarah Ström  

 

Supervisor: Jan Svanberg 

 

Date: 2018 – Mars 

 

Aim: The purpose of this study is to examine if there is a negative relation between 

sustainability reporting and tax aggressiveness.  

 

Method: The study is based in a positivist research philosophy and adopts a 

hypothetical-deductive approach. The study is of a quantitative kind where a cross-

sectional design and secondary data have been used. The study’s sample is 120 

companies where Sweden and Switzerland has 60 companies each. All data has 

been gathered through the use of Thomson Reuters Datastream and have been 

processed in the statistic program SPSS in order to do a logistic regression analysis. 

 

Result & Conclusions: The result of this study does not show a negative relation 

between sustainability reporting and tax aggressiveness. On the contrary we can see 

a positive relation but not on a statistically significant level to be able to reject the 

null hypothesis. 

 

Suggestions for future research: This study is using a cross-sectional design 

which means that the result in the study can only be applied to the year the data was 

collected. A suggestion for future research within the subject is to do a study over 

time, to be able to get a better picture of a potential connection between CSR and 

tax aggressiveness.  

 



 

 

Contribution of the thesis: This study contributes with knowledge in the research 

field of CSR and tax aggressiveness. It especially contributes by filling a gap in the 

research area by looking at companies from European countries, more particularly 

Sweden and Switzerland. 

 

Key words: CSR, Sustainability reporting, Tax aggressiveness, GAAP ETR, 
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1. Inledning  

 

I det inledande kapitlet av detta arbete kommer det att redogöras för bakgrunden för 

arbetet, följt av en problemdiskussion samt arbetets frågeställning och syfte. Vidare 

följer arbetets avgränsningar samt hur det resterande arbetet kommer att disponeras.   

 

1.1 Bakgrund 

Den 22 oktober 2014 ändrade EU direktiven för hållbarhetsredovisning. Denna 

förändring innebär att företag inom EU som räknas som stora företag och är företag av 

allmänt intresse ska i sin förvaltningsrapport inkludera en icke-finansiell rapport som 

innehåller upplysningar om bland annat företagets utveckling, resultat samt hållbarhet. 

Utifrån dessa upplysningar ska man då kunna förstå vilka konsekvenser företagets 

verksamhet har på miljö, sociala förhållanden samt personal. Man ska även kunna se i 

vilken grad företaget visar respekt för mänskliga rättigheter samt hur man förhåller sig 

till mutor och korruption (Direktiv 2014/95/EU). 

 

Enligt Global Reporting är det ca 6 000 företag som kommer att påverkas av detta 

direktiv. Det är under 2017 och 2018 som detta på allvar kommer att märkas då 

samtliga nationer fått två år på sig att implementera detta i respektive lands lagar (GRI 

2015). I Sverige blev detta ett lagkrav den första juli 2016 vilket innebär att 

årsredovisningarna för räkenskapsåret 2016 blir de första som behöver implementera 

denna hållbarhetsredovisning. Den svenska lagstiftningen har dock satt gränserna för 

krav på hållbarhetsredovisning till att företagen behöver överskrida två av följande tre 

gränsvärden: minst 250 anställda, en balansomslutning på 20 miljoner euro eller en 

nettoomsättning om 40 miljoner euro (Sveriges riksdag, DS2014:45, 2014). 

 

Enligt Archie Carroll (1999) började begreppet CSR, Corporate Social Responsibility, 

eller SR (social responsibility) som det kallades tidigare, användas under 1950-talet. 

Redan då diskuterades företagens eventuella ansvar för samhället och om företagen var 

ansvariga för de konsekvenser deras verksamhet hade på samhället. En undersökning 

gjordes på detta där företagare fick svara på om de ansåg att de kunde hållas ansvariga 

för konsekvenserna deras verksamhet hade utöver deras intäkts- och kostnadsrapporter 

eller inte. Redan då svarade 93,5% av de som svarade på frågan att de höll med om att 
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de ansåg att de kunde hållas ansvariga för de konsekvenser verksamheten orsakade 

(ibid.). 

 

Under åren från 1950-talet fram till 1990-talet gjordes en hel del forskning kring just 

företags hållbarhetsredovisning där man försökte se vilka effekter denna typ av 

redovisning hade för företagen. Många drog slutsatsen att företag som sysslade med 

hållbarhetsredovisning bidrog till utvecklingen och höjde företagens värde, medan de 

företag som inte ägnade sig åt hållbarhetsredovisning istället minskade sina ekonomiska 

förutsättningar (F, Madrakhimova, 2013). 

 

Redan 1995 började EU att samtala med the European Business Network for Social 

Cohesion (förkortas härmed CSR Europe) gällande att få fram olika policyn för de olika 

organisationerna inom och utom EU(CSR Europe, 2016). Under 2000-2005 byggdes det 

upp ett momentum där ett nätverk av företagare bad att regeringarna inom EU skulle 

fatta ett beslut vid toppmötet i Lissabon som skulle leda till att EU skulle kunna ha 

en mer ekonomiskt hållbar tillväxt, fler arbetsmöjligheter samt större social 

sammanhållning vid 2010. Som svar på detta drogs en kampanj igång för att 

implementera hållbarhetsredovisning bland annat i företags affärsplaner (CSR Europe, 

2016). I andra länder som exempelvis Australien har stora skatteavdrag bland företagen 

orsakat så stora problem att ATO, Australiens skattemyndighet bötfäller företag som 

ägnar sig åt arrangemang där dess enda syfte är att minska skatten som företaget betalar 

(Gilders et al, 2004). 

 

Det arbete som CSR Europe lade ned för att få företag att engagera sig i 

hållbarhetsredovisning samt för att få EU uppmärksammade om detta ledde sedan till 

det direktiv som EU fattade beslut om 2014 (CSR Europe, 2016).  
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1.2 Problemdiskussion 

Både CSR och företagens skatteaggressivitet är frågor som individuellt har fått stor 

uppmärksamhet i akademisk litteratur (Gray et al. 1995; Roberts, 1992; Deegan, 2002; 

Deegan et al. 2002; Desai & Dharmapala, 2006; Frank et al. 2009; Hanlon & Slemrod, 

2009; Chen et al. 2010). Dock har tidigare forskning inom dessa ämnen sällan 

undersökt om det finns ett samband mellan CSR och skatteaggressivitet (Desai & 

Dharmapala, 2006). 

 

Zeng (2016) skriver att frågan om varför det finns så stor variation i skattebetalningar 

mellan företag alltid har varit ett diskussionsämne för både beslutsfattare och 

akademiker. Zeng menar vidare att olika företags skatteaggressivitet har blivit ett 

väldigt omtalat problem de senaste åren, vilket resulterat i att det görs fler studier kring 

skatt där man försöker ta reda på vad som är associerat med skatteaggressiva aktiviteter. 

Legitimiteten i företeelsen om sådan är inte i sig ifrågasatt. 

 

Skatteplanering sker världen över och får anses falla inom lagens anda. Den är också en 

väsentlig faktor i många av företagens beslut och det blir allt vanligare att 

skatteaggressiva beslut tas av företagets ledning för att minimera skatten (Lanis & 

Richardson, 2012). Men även om skatteaggressivitet är legitimt som fenomen menar 

forskare inom området att företag som tar fram strategier vars enda syfte är att minska 

skatten och maximera vinsten kan anses vara socialt oansvariga (Avi-Yonah, 2008; 

Freedman, 2003; Landolf, 2006; Williams, 2007).  Att företag minimerar skatten kan 

dessutom leda till negativa effekter på samhället, då skattepengarna möjliggör 

finansieringen av allmännyttan (Freise et al. 2008; Freedman, 2003; Slemrod, 2004; 

Landolf, 2006). Vidare menar Freedman (2003) att ett företag som gör för stora 

skatteavdrag inte betalar sin rättmätiga del för att bidra till finansieringen av 

allmännyttan. Detta kan leda till potentiellt oåterkalleliga förluster för allmänheten, 

enligt Slemrod (2004). Enligt Lanis och Richardson (2012) finns det brist på forskning 

som direkt kopplar ihop CSR-aktiviteter hos ett företag med dess skatteaggressivitet.  

 

Mot bakgrund av detta har forskare under det senaste decenniet spekulerat i huruvida 

CSR kan ha en påverkan på företagens skatteaggressivitet när det gäller i vilken grad 

företagen hanterar sina skatteavdrag med respekt för samhället som helhet (Desai & 

Dharmapala, 2006; Williams, 2007; Avi-Yonah, 2008). Vidare har både Deegan och 
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Rankin (1996) samt Lanis och Richardson (2012) i sina studier funnit ett positivt 

samband mellan den CSR-information som företagen släpper och de perioder då 

allmänheten på grund av tidigare händelser haft en ökad oro gällande företagen. 

Förespråkare för legitimitetsteorin hävdar att företag redovisar CSR-information som en 

del av företagets dialog med allmänheten (Gray et al. 1995). Även om företag uppfyller 

allmänhetens krav kan dess legitimitet vara hotad om företaget inte lyckas förse 

allmänheten med information som tillfredsställer allmänhetens förväntningar (Newson 

& Deegan, 2002). 

 

Även Lanis och Richardson (2012) menar att det är mindre sannolikt att ett företag som 

ägnar sig åt CSR-aktiviteter samtidigt är öppet skatteaggressivt, eftersom det skulle gå 

emot företagets övriga CSR-förbindelser och därigenom riskera att motverka de positiva 

effekter som man associerar med CSR. Det är därför rimligt att förvänta sig att företag 

som ägnar sig åt CSR-aktiviteter kommer vara mindre benägna att ägna sig åt 

skatteaggressivitet jämfört med företag som inte gör det. 

 

Men trots rimligheten i antagandet är det ännu oklart huruvida CSR-aktiviteter har 

effekter på företags andra beteenden såsom huruvida bolag tar ett ansvar för att betala 

sin rimliga andel av skatter (Hoi, Wu & Zhang, 2013). Det är däremot av värde för 

CSR-debatten att klargöra om bolag blir mer ansvarstagande också i andra avseenden än 

de som täcks av de uttryckliga CSR-dimensionerna genom att utföra CSR-aktiviteter 

(McWilliams & Siegel, 2001). En undersökning av förekomsten av aggressiva 

skatteavdrag är en undersökning av huruvida bolagens karaktärsdrag förändras till det 

bättre av CSR-aktiviteter. Bolagens frivilliga ansträngningar att göra sin verksamhet 

hållbar är uppmuntrad av samhället och vissa intressenter kan också rikta krav mot 

bolagen t ex när kunder hotar att sluta göra affärer med ett bolag om inte personalens 

arbetsvillkor förbättras eller utsläpp av gifter upphör (McWilliams & Siegel, 2001). 

Samhällets förväntningar och krav driver självfallet bolagens ansträngningar mot 

hållbarhet men ger dessa ansträngningar också upphov till att bolagens etiska hållning 

stärks så att bolagen per automatik också agerar ansvarstagande också på andra 

områden än de som uttryckligen formulerats som hållbarhetsdimensioner och som mäts 

i hållbarhetsindex? 
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Mot bakgrund av debatten om hållbarhetsprestationer som t.ex. greenwashing där bolag 

agerar som ögontjänare och saknar inre drivkrafter att vara hållbara om inte 

påtryckningar från omgivningen ständigt finns, är det inte självklart att hållbara bolag 

också är mindre benägna än andra bolag till aggressiva skatteavdrag (AOL, 2011). Det 

är dock inte uppenbart att effekten av hållbarhetsprestationer sprider sig till 

skattebeteendet. Det skulle emellertid vara av stort samhällsvärde om så vore fallet 

eftersom kostnaderna för skattekontroll successivt skulle kunna minskas och ett 

samhälle där människor litar på varandra stärkas. 

 

Tidigare forskning som har skett inom Europa har främst fokuserat på antingen CSR 

eller skatteaggressivitet separat men inte med att se om det finns något samband mellan 

dessa två. Exempelvis har Beyer (2014) genomfört en studie om skatteaggressivitet i 

Europa där hon har gjort en gränsöverskridande studie där hon har funnit att länder i 

norra Europa är mer skatteaggressiva än länder i södra Europa. Beyers studie fann även 

att länderna blev mindre skatteaggressiva efter en finanskris. En annan studie som 

gjordes gällande skatteaggressivitet i Europa utfördes av Alexandra Fernandes (2017). 

Denna studie gjordes över ett spann av 10 år bland europeiska företag och där 

författaren fann att finansiellt aggressiva företag också tenderande att vara 

skatteaggressiva. Studien visade dock att företagen blev mindre skatteaggressiva efter 

införandet av regelverket IFRS. 

 

Studier om CSR i Europa finns det dock mycket av. Studierna fokuserar på allt från 

trovärdigheten av CSR-rapporterna i Europa (Lock & Seele, 2016) till hur de olika 

företagen i Europa använder sig av CSR-rapportering (Bonsón & Bednárová, 2014). 

Studien av Lock & Seele (2016) har analyserat 237 CSR-rapporter från 11 olika 

europeiska länder för att kunna se hur trovärdiga dessa rapporter är utifrån olika mått. 

Resultatet av denna studie blev att rapporterna inte hade höga trovärdighetsvärden och 

att det fanns utrymme för förbättring. De kom även fram till att en standardutformning 

av rapporterna skulle öka trovärdigheten av CSR-rapporterna. I studien av Bonsón & 

Bednárová (2014) undersökte de 306 företag i Europa och till vilken utsträckning dessa 

företag använde sig av CSR-indikatorer i sina rapporter. I studien kom de fram till att de 

indikatorer som användes mest i CSR-rapporterna var gällande bolagsstyrningen, 

miljömässiga nyckeltal medan det som minst redovisades var de sociala indikatorerna. 
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Då tidigare forskning till stor del gjorts i företag utanför Europa ser vi att det finns ett 

tomrum i forskning gällande CSR och skatteaggressivitet i europeiska sammanhang, 

både inom och utanför EU. Vi har funnit forskning om CSR i både Sverige och Schweiz 

men inte någon som görs på båda samtidigt. Att vi valt att inrikta oss på dessa två länder 

beror på att det finns likvärdig data att inhämta från databaser samt att det ger oss 

underlag för den europeiska marknaden både inom och utanför EU. 

 

Vi har inte heller funnit forskning som behandlar förhållandet mellan CSR och 

skatteaggressivitet i något av dessa länder vilket gör att det känns aktuellt att utföra en 

studie för att fylla det tomrum som finns i forskningen på detta område i båda dessa 

länder. Den tidigare forskningen har fokuserat på vad CSR har för påverkan på 

företagen men inte gått in på om det finns något samband mellan CSR och 

skatteaggressivitet (Frostensson & Borglund, 2009, Looser & Wehrmeyer, 2015).  

 

Denna studie kommer att bidra till litteraturen om redovisning och forskningen om 

effekterna av CSR-aktiviteter på bolagens beteende genom att empiriskt undersöka om 

benägenheten att göra aggressiva skatteavdrag minskar med ökande CSR-prestationer. 

Vi kommer även bidra till forskningen genom att hjälpa till att fylla det tomrum som 

finns genom att genomföra studien på företag från två europeiska länder, Sverige och 

Schweiz, då undersökningar kring sambandet mellan CSR och skatteaggressivitet i 

Europa saknas. Det faktum att ett land som Australien, som nämnts i studiens bakgrund, 

tvingats ta fram särskilda lagar gällande skatteplanering och skatteaggressivitet belyser 

även vikten av att fortsätta forskningen kring företagens skatteaggressivitet. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att empiriskt undersöka om det finns ett samband mellan om 

företag hållbarhetsredovisar eller inte och deras skatteavdrag, så kallad 

skatteaggressivitet, i Sverige och Schweiz. 
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2. Teoretisk referensram 

 

I denna del av studien kommer vi att redogöra för de olika teorierna som ligger till 

grund för denna studie. Vi kommer börja brett för att sedan smalna av teorin tills vi når 

vår hypotes. 

 

2.1 CSR 

I den första delen av teorikapitlet kommer vi att redogöra för CSRs utveckling från det 

att begreppet myntades fram till dagens användning av det. Därefter kommer vi att gå in 

på ett begrepp som förknippas med CSR, nämligen hållbarhetsredovisning, då det är ett 

sätt för företagen att redovisa i rapportform hur de arbetar med CSR. 

2.1.1 CSRs utveckling 

Corporate social responsibility är ett begrepp som växte fram under 1960 talet och fokus 

låg då på vad som faktiskt menades med ”socialt ansvar” samt hur viktigt det var för 

företag och samhälle (Carroll, 1999). Enligt Moura-Leite & Padgett (2011) var det 

under denna tid som företagen förstod att förväntningarna som aktieägarna hade skulle 

behöva adresseras och att forskning kring CSR var ett tydligt etiskt ansvar.  

 

Det dröjde dock ända till 1980-talet innan företagen övergav en del av sina egna mål 

och blev mer mottagliga mot aktieägarnas krav (Moura-Leite & Padgett, 2011). Vidare 

menar Moura-Leite & Padgett att det var under 2000-talet som CSR slog ut i full blom 

och blev ett viktigt strategiskt ämne för många företag. En av de främsta anledningarna 

till detta kan antas vara klimathotet som varit ett hett ämne bland forskare världen över. 

Det innebar samtidigt också att det var oerhört viktigt för företagen att framstå som 

legitima i allmänhetens ögon. 

 

I Europa har CSR fått en ökad uppmärksamhet ända sedan den europeiska unionen 

bildades (Forte, 2013). Ett bevis för detta är, enligt Forte, utvecklandet av 

hållbarhetsstrategier. Strategin för hållbart utvecklande inom Europa godkändes i juni 

2001 och i den stod det att social sammanhållning, skydd av miljön och ekonomisk 

tillväxt måste existera samtidigt (Forte, 2013). Den 17 april 2014 antogs ett nytt direktiv 

av EU som kräver att de största företagen inkluderar hållbarhetsfaktorer som en del av 

sin årliga finansiella rapportering (Europeiska kommissionen, 2014). Det nya direktivet 
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gäller börsnoterade företag med fler än 500 anställda. De ska bland annat rapportera 

om: miljöarbetet, personalrelaterade sociala frågor, mänskliga rättigheter och 

affärsmodellens förhållande till utfall och risker. Företagen uppmuntras använda 

standardiserade, erkända ramverk som bland annat GRIs riktlinjer för 

hållbarhetsredovisning och FN:s vägledande principer om företag och mänskliga 

rättigheter (Folksam, 2014). 

2.1.2 Hållbarhetsredovisning 

Hållbarhetsredovisning, på engelska sustainability reporting, är ett uttryck som många 

företag använder idag när det pratas om CSR. Globalreporting beskriver 

hållbarhetsredovisning på följande sätt:  

 

”Hållbarhetsredovisning är en redovisning publicerad av ett företag eller en 

organisation gällande ekonomisk, miljömässig och social inverkan orsakad av 

vardagliga aktiviteter. En hållbarhetsredovisning presenterar även organisationens 

värderingar och styrmodell.” 

 

Lamberton (2005) nämner Gray och Kouhy (1993) som en av de som bidragit mest i 

utvecklandet av hållbarhetsredovisning. Gray (1994) använde sig av en hypotetiskt 

”hållbarhetskostnad”, vilket Gray förklarade som: 

 

”Mängden pengar som ett företag skulle behöva spendera i slutet av en 

redovisningsperiod för att återställa jorden tillbaka till hur den såg ut i början av 

redovisningsperioden” 

 

Precis som med vanlig redovisningsinformation kan man urskilja interna användare av 

hållbarhetsredovisnings-information från externa användare (Lamberton, 2005). 

Lamberton menar att ett mål för de externa användarna är att neka företaget 

ansvarsfrihet för dess sociala och miljömässiga avtryck. Informationen i 

hållbarhetsredovisningen måste vara transparent och jämförbar med annan 

hållbarhetsinformation för att aktieägarna ska kunna bedöma företagets påverkan på 

miljön (Lamberton, 2005). 
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Enligt Amran och ooi (2014) är det en ökande trend att företagen erkänner 

nödvändigheten av hållbarhetsredovisning för att uppnå framgång och inse dess 

fördelar. 

 

Vidare menar Amran och Ooi (2014) att framtidsutsikten inom redovisning ändras 

snabbt tack vare framväxten av nya regler och normer och menar att det kan bli 

obligatoriskt med hållbarhetsredovisning inom en inte alltför avlägsen framtid. Enligt 

Abbott och Monsen (1979) anses ett företags bokföring vara sammanställningen av 

olika tekniker för att registrera företagets finansiella transaktioner. Målet med 

hållbarhetsredovisningen anser de istället är att finna och addera olika kategorier som 

hänför sig till de sociala/miljömässiga samt ekonomiska effekterna som företaget har på 

sin omgivning och bygga in det i redovisningssystemet. 

 

Det primära målet för ett företag som ägnar sig åt hållbarhetsredovisning är att få ett 

gott hållbarhetsrykte (Lii och Lee, 2012). Företaget vill att allmänheten ska se företaget 

som etiskt och socialt ansvarstagande. Lanis och Richardson (2012) skriver i sin artikel 

att ett företag vars strategi endast går ut på att minimera skatterna anses vara ett företag 

som inte betalar sin rättmätiga del och därmed inte bidrar till allmännytta. Enligt Dienes 

et al (2016) är det uppenbart att företag endast redovisar sina hållbarhetsaktiviteter om 

det leder till en ekonomisk fördel så som ett förbättrat rykte, minskade kapitalkostnader 

eller ett minskat tryck från allmänheten. Även KPMG (2015) menar att det finns ett 

finansiellt värde i hållbarhetsredovisning. De listar även upp en rad potentiella vinster 

med hållbarhetsredovisning, bland annat: 

 

Genomskinlighet: genom hållbarhetsredovisning visar företaget att de är engagerade i 

dess miljömässiga, sociala samt ekonomiska avtryck och kan genom detta etablera en 

dialog med sina intressenter. 

 

Ständig förbättring: Om företaget är öppen med sin hållbarhetsredovisning leder det till 

att man ständigt siktar på förbättring på alla områden företaget rapporterar om. 

 

Företaget står ut på marknaden: I takt med att medvetenheten om hållbarhet ökar och 

diskussioner om klimatet, mänskliga rättigheter med mera, använder företag sig mer och 

mer av olika attribut relaterade till hållbarhet för att få deras varumärke att sticka ut. 
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2.1.3 Tidigare forskning inom CSR 

CSR och hållbarhetsredovisning är, som vi tidigare nämnt, ett väldigt brett 

forskningsområde där tidigare forskning har fokuserat på allt från CSR i generella drag 

till specifika CSR-dimensioner och hur de påverkar olika saker inom företagsekonomin.  

 

Tidigare forskning har bland annat kommit fram till att det finns ett samband mellan 

ledarskap och CSR genom ledarens förmåga att påverka kreativiteten hos sina anställda 

vilket i sin tur leder till ökade CSR-aktiviteter (Gideon Jojo Amos, 2017). Genom att 

stimulera sina anställdas kreativitet och innovation menar Amos (2017) att det kan leda 

till ökade och förbättrade CSR-aktiviteter vilket i sin tur kan leda till positiv påverkan 

ekonomiskt samt socialt för företaget. Detta genom att CRS-aktiviteterna ökar och 

förbättras leder det till att företagets konkurrenskraft ökar inom företagets bransch vilket 

då leder till den positiva påverkan ekonomiskt då företaget får ett bättre rykte på 

marknaden (Amos, 2017). 

 

Andra forskare har funnit att företag som använder sig av CSR-rapporter som ett sätt att 

visa sina lokala och globala insatser i samhället och även använder sig av bilder och 

diagram för att påvisa detta leder till att ett mindre antal investerare väljer att investera i 

företagen men samtidigt så väljer de att investera större belopp, detta då grafisk data är 

enklare att förstå sig på än rena siffror och text (Elliot et al., 2017). Vidare menar 

forskarna att genom att använda sig av en kombination av detta i CSR-rapporterna leder 

till en ökad känsla att informationen i rapporterna går att förlita sig på och detta i sin tur 

leder då till en ökad vilja till att investera i företagen.  

 

Vidare har forskare inom CSR utfört studier för att se om det finns samband mellan 

olika anledningar till att CSR-rapportera och företagens positiva resultat (Kang et al., 

2016; Kotchen & Moon, 2012; Flammer, 2013; Hull & Rothenberg, 2008; Godfrey et. 

al.2009). Kang et al. (2016) gjorde sin studie utifrån de andra forskarnas resultat och 

utgick ifrån fyra olika kategorier till varför företagen använde sig av CSR-rapportering 

och hur dessa hade ett samband till företagens positiva resultat. De fyra kategorierna 

som de utgick ifrån var slack resources, good management, penance samt insurance. 

Med slack resources menar författarna att företagen använder sig av CSR på grund av 

att de presterar bra finansiellt redan och därför har slappa resurser att utnyttja. Good 
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management är en kategori där författarna menar på att CSR är en del av ett gott 

ledarskap och därmed så ökar det företagens finansiella prestationer. Den tredje teorin 

som nämns grundar sig i att företagen börjar CSR-rapportera som en slags botgörelse 

för att skifta fokus från tidigare händelser där företagen inte har tagit sitt ansvar mot 

samhället och på så sätt börja ändra samhällets syn på företagen. Den sista teorin Kang 

et al. (2016) lyfter fram är insurance. Denna teori innebär att företagen använder CSR 

som en reserv av goodwill som kan utnyttjas när någonting går fel och företaget mottar 

negativa reaktioner från allmänheten då de på ett eller annat sätt har handlat oansvarigt i 

allmänhetens ögon. CSR fungerar med andra ord som en slags försäkring mot 

oansvariga handlingar enligt Kang et. al (2016).  

 

Kang et. al (2016) fann att det fanns underlag för att två av teorierna fungerade men att 

det däremot inte fungera för de andra två. De teorier som fick stöd i deras studie var 

good management och penance men det fanns inget stöd för slack resources och 

insurance. I och med detta kom Kang et al. (2016) fram till att företagen drar nytta rent 

finansiellt av CSR då det leder till ökade finansiella prestationer. Vidare fann forskarna 

att företagen oftast börjar använda sig av CSR-rapportering efter att ha handlat 

oansvarigt tidigare och på så sätt försöker ändra allmänhetens syn på företaget. Dock 

fann det att CSR-rapportering inte nödvändigtvis kompenserar för de negativa 

effekterna av att ha handlat oansvarigt tidigare (Kang et al., 2016). 

 

2.2 Skatteaggressivitet 

Frank et al. (2009) definierar skatteaggressivitet som ledningsinsatser för att minska den 

beskattningsbara inkomsten som skatteplanering genom legala och illegala aktiviteter 

och allt där emellan, så kallade gråzoner. Lanis och Richardson (2012) konstaterar att 

skatteaggressivitet, skatteflykt och skatteplanering alla är termer som hänvisar till 

samma sak, nämligen att undkomma så mycket skatt som möjligt. 

 

Företagsskatter kan endast kopplas ihop till allmän oro om skattebetalandet har 

implikationer för samhället (Avi-Yonah, 2008). Om man endast ser på företagsskatt 

som en kostnad för företaget menar Avi-Yonah (2008) att det är fullt förståeligt att 

företag försöker betala så lite som möjligt i skatt och det finns få, om några, etiska 

aspekter att ta hänsyn till. Freedman (2003); Landolf, 2006 samt Freise et al. (2008) 

menar dock att företagsskatten har implikationer på samhället eftersom skatten används 
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för att finansiera tillhandahållandet av allmänna nyttigheter så som utbildning, sjukvård 

och polis. Även Avi-Yonah (2008) påpekar att även om företag har en laglig rätt att 

minimera skatten genom avdrag anses det generellt vara illegitimt att ägna sig åt 

aktiviteter vars enda syfte är att minimera skatten som behöver betalas. 

 

Williams (2007) menar att man, om man kan eliminera företagens skatteaggressivitet, 

kan stabilisera samhället eftersom man dels stoppar utvecklingen av ett tvådelat 

samhälle där vissa betalar skatt medan andra inte gör det, samt förespråkar en respekt 

för lagen. Slutligen menar Williams att man bidrar till den högre standard av 

kundservice och personalvård som vanligtvis förknippas med en legitim ekonomi. 

Företag kan uppnå legitimitet i samhället och stå på god fot med skattemyndigheten 

genom att ha en passiv hållning gentemot beskattning, eftersom man då uppfyller den 

underliggande andan med skattelagen (Christensen & Murphy, 2004). Få företag har 

direkta referenser till deras skattebetalningar i sin hållbarhetsredovisning men deras 

anspråk om etik, integritet, ärlighet, genomskinlighet och ansvarsfullhet är menat att 

gälla alla aspekter i företagets funktioner (Sikka, 2010). 

 

I Australien anses det att planer och arrangemang som företag etablerar vars enda eller 

huvudsakliga syfte är att undvika skatt inte följer lagens anda (Gilders et al. 2004). På 

grund av detta har ATO, Australiens skattemyndighet, makten att annullera alla 

skattefördelar som företagen uppnått från ett sådant arrangemang samt förelägga extra 

skatt och även straffskatter på företaget i fråga (Gilders et al. 2004). Även i USA har 

framförallt de stora företagens skatteplanering lett till återkommande medierapportering 

vilket orsakat en oro bland allmänheten (Duhigg & Kcoieniewski, 2012). Det är 

framförallt de stora, multinationella företagens skatteplanering som lett till en stor 

allmän oro, menar författarna.  

 

Även i Sverige leder skatteavdrag till förluster för samhället. Enligt Skatteverket (2014) 

förlorar staten ca 4-5 miljarder kronor i skatteintäkter på grund av skatteplanering i form 

av ränteavdrag vid förvärv av fastigheter. Genom att låta svenska holdingbolag vara de 

som köper fastigheterna samt att det även är de som är låntagare kan man enligt svensk 

lag göra ränteavdrag. Dessa ränteavdrag beräknar Skatteverket vara mellan 18-24 

miljarder vilket då som ovan nämnt leder till minskade skatteintäkter till staten. 
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2.2.1 Mått på skatteaggressivitet 

Tidigare forskning har använt sig av olika mått för att mäta skatteaggressivitet. Några 

av de främsta måtten som har använts för att mäta skatteaggressivitet är GAAP ETR, 

som står för Generally Accepted Accounting Principles Effective Tax Rate och 

framöver endast kommer nämnas som GAAP ETR, samt CASH ETR, som står för Cash 

Effective Tax Rate och framöver endast kommer nämnas som CASH ETR, (Blouin & 

Tuna, 2006, Ayers, Jiang & Laplante, 2007, Ayers, Laplante & McGuire, 2007, Dyreng 

et al., 2008). Enligt Dyreng et al. (2008) används dessa mått för att mäta hur mycket 

företagen betalar i skatt procentuellt. GAAP ETR mäter den effektiva skatteprocenten 

genom att ta företagets årliga skattekostnad dividerat med inkomsten före skatt. Då den 

mäts på årliga siffror menar Dyreng et al. (2008) att det kan ge bristfälliga uppgifter då 

det kan ske stora variationer mellan åren samt så innehåller den årliga skattekostnaden 

både årets skatt samt eventuell upplupen skatt från tidigare år. På grund av att måttet 

innehåller både årets rena skattekostnad samt den upplupna skatten som i sin tur är ett 

sätt att undvika skattebetalning enligt Dyreng et al. (2008) så leder det till att måttet kan 

ge missvisande information om man endast använder sig av detta mått. 

 

 På grund av det anser Dyreng et al. (2008) att man även behöver använda sig av andra 

mått för att komplettera GAAP ETR. Ett sådant kompletterande mått menar författarna 

är måttet CASH ETR. I detta mått ser man till den faktiska betalda skatten dividerat 

med resultatet före skatt. På så sätt kan man se vad som faktiskt har blivit betalt i skatt 

och därmed eliminerat risken för eventuell upplupen skatt som finns med i GAAP ETR 

enligt Dyreng et al. (2008). Fördelen med att komplettera med CASH ETR till GAAP 

ETR menar Dyreng et al. (2008) är att det ger en mer exakt bild av vad företagen betalat 

procentuellt i skatt vilket då gör det lättare att mäta företagens skatteaggressivitet. 

2.2.2 Tidigare forskning inom skatteaggressivitet 

Till skillnad från CSR så är skatteaggressivitet ett relativt smalt forskningsområde där 

största delen av forskningen har skett med fokus på vad som orsakar 

skatteaggressiviteten men även hur den framställs i de olika finansiella rapporter som 

företagen tar fram.  

 

Kanagaretnam et. al (2016) har undersökt sambandet mellan revisionskvalitén och 

skatteaggressivitet i 31 olika länder. I sin studie undersökte de på flera olika sätt för att 
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få en så robust och bred studie som möjligt inom detta ämne där de fann ett negativt 

samband mellan revisionskvalitén och skatteaggressivitet. De fann att där det fanns en 

större rättstvistsrisk för revisorerna, en bättre revisionsmiljö samt en högre press från 

marknaden så minskade sannolikheten för skatteaggressivitet bland företagen. De fann 

även att risken för skatteaggressivitet minskade om de revisorer som granskade 

företagen var experter på just den specifika branschen de granskade än om de inte var 

insatta i branschen (Kanagaretnam et. al, 2016).  

 

Halioui et. al (2015) undersökte effekten av företagens ledningsstruktur och VD:ns 

ersättning vid beslut kring skatteaggressivitet. De fann i sin studie ett negativt samband 

mellan storleken på ledningen, VD:ns lön och skatteaggressivitet medan de fann ett 

positivt samband mellan skattekostnader, skatteaggressivitet och när VD:n även hade en 

plats i företagets styrelse. Halioui et. al (2015) menar att det ofta finns 

meningsskiljaktigheter mellan styrelsen och VD:n gällande vad som är accepterade 

nivåer av skatteaggressivitet även om båda parter är överens om att man vill minimera 

skattekostnaderna i företagen. Som en lösning på detta rekommenderar författarna att 

VD:ns ersättning balanserar de delade åsikterna bland aktieägarna för att finna ett sätt 

där båda parter blir nöjda (Halioui et al. 2015). 

 

Andra forskare såsom Kubick och Lockhart (2016) har undersökt sambandet mellan 

skatteaggressivitet och längden på företags skulder. Deras studie sträcker sig över ett 

spann på 20 år där de undersökt 10 967 företag för att få en så bred och heltäckande 

studie som möjligt. I deras studie fann de att det fanns starka bevis på att 

skatteaggressiviteten ökade bland företag som hade fler kortfristiga skulder till skillnad 

från företag som hade fler långfristiga skulder (Kubick & Lockhart, 2016). Deras studie 

visar på att företag som är mer skatteaggressiva får kortare löptider på sina lån då 

långivarna ser skatteaggressivitet som en risk och därför endast är villiga att ge kortare 

löptider på sina lån till företagen för att försäkra sig om att de kommer få tillbaka sitt 

investerade kapital (Kubick & Lockhart, 2016). 

 

2.3 Legitimitetsteori 

Legitimitet vilar på begreppet att det finns ett ”socialt kontrakt” mellan företaget i fråga 

och samhället där det verkar. Det sociala kontraktet är inte lätt att definiera, men 

konceptet används för att representera de många implicita och explicita förväntningar 
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som samhället har på hur företaget ska bedriva sin verksamhet (Deegan & Unerman, 

2011). När företag bryter mot det sociala kontraktet genom att upprätta riktlinjer som 

inte möter allmänhetens förväntningar, uppstår en oro över företagets aktiviteter hos 

allmänheten (Lanis & Richardson, 2012).  Förespråkare för legitimitetsteori hävdar att 

företag, för att uppnå ansvarsfrihet när det gäller socialt ansvarstagande, tillhandahåller 

CSR-information som en del i dialogen med samhället (Gray et al. 1995).   

 

Det sociala kontraktet och vilka villkor som ingår i detta är inget som kan preciseras 

(Lanis och Richardson, 2012). Företagsledarna har vanligtvis olika uppfattningar om 

villkoren som ingår i det sociala kontraktet och därför kommer CSR-informationen 

variera i årsredovisningarna mellan olika företag (Lanis & Richardson, 2012). Vissa 

forskare har dock försökt definiera villkoren i det sociala kontraktet. Gray et al. (1996) 

argumenterade för att de legala kraven som styr företagen tillhandahåller de explicita 

villkoren i det sociala kontraktet, medan de icke lagstiftade kraven från allmänheten 

tillhandahåller de implicita villkoren. Bebbington et al (2008) hävdar att CSR-

avslöjanden betecknar både ett resultat av, samt en del av, ”reputation risk 

management”-processen. Bebbington et al. (2008) menar att det är nödvändigt för 

företagen att visa allmänheten att företaget följer de miljömässiga, sociala och etiska 

aspekterna av existens för att på så vis höja företagets rykte. Detta kan företaget 

åstadkomma via sin CSR-redovisning.  

 

Enligt Gray et al. (1996) kan företag fortsätta existera i samhället de verkar i endast om 

samhället upplever att företagets värderingar stämmer överens med samhällets 

värderingar. Med detta i åtanke kan det vara svårt för företag att uppnå legitimitet i 

allmänhetens ögon om allmänheten betalar sin del av skatten medan företag som 

omsätter miljoner inte gör det. Det senaste decenniet har forskare så som Desay och 

Dharmapala (2006), Williams (2007), och Avi-Yonah (2008) spekulerat i att CSR kan 

ha en påverkan på företagens skatteaggressivitet vad gäller samhället.  

 

I en studie från 1996 gjord av Deegan & Gordon analyserades miljöbetingade 

avslöjanden mellan 1980 till 1991 bland australiensiska företag. Deegan och Gordon 

(1996) kom fram till att det fanns det positivt samband mellan hur mycket information 

företaget gav ut gällande miljöbetingade händelser och lobbygruppers oro över 

företagets påverkan på miljön. Deegan och Rankin (1996) studerade även företag som 
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hade blivit åtalade och fällda av Environmental Protection Authority i Australien. 

Resultatet av studien blev att den totala CSR-informationen var större det året företagen 

blev åtalade, vilket är konsekvent med legitimitetsteorins antagande om att företag ökar 

den redovisade CSR-informationen under perioder av oro, i detta fall på grund av åtalet 

mot företaget. Green-washing, en term som myntades av miljöaktivisten Jay Westervelt 

1986 (AOL, 2011) där syftade på hotellindustrins strategi där de placerade plakat i varje 

rum där det stod att handdukar skulle användas mer än en gång för att rädda miljön. 

Westervelt noterade även att hotellen i de flesta fall inte la något fokus alls på att 

försöka minska sin energiförbrukning. Westervelt ansåg att motivet för den så kallade 

”miljökampanjen” inte var att göra något positivt för miljön utan istället att öka sina 

egna intäkter genom att få ett bättre varumärke i allmänhetens ögon. 

 

Tidigare forskning visar på att företag som ägnar sig åt skatteaggressiva aktiviteter ofta i 

sina rapporter redovisar andra och mer positiva saker som de ägnar sig åt för att på så 

sätt legitimera sina beslut om att undvika att betala skatt. Bland annat ägnar de sig åt att 

ha mer CSR-information i sina rapporter till sina intressenter för att visa att de tar sitt 

sociala ansvar och därmed blir mer legitima i sina intressenters ögon (Lanis & 

Richardson, 2012). 

 

2.4 CSR och skatteaggressivitet 

Tidigare forskning har funnit blandade resultat när de undersökt sambandet mellan CSR 

och skatteaggressivitet. Sari och Tjen (2017) fann ett negativt samband mellan CSR och 

skatteaggressivitet, vilket även har stöd av Huseynov och Klamm (2012) som fann att 

företag med ett högt anseende tenderade att göra lägre, eller i vissa fall inga, 

skatteavdrag. Sari och Tjen (2017) undersökte i sin studie vad CSR-redovisning och 

miljöprestation har för påverkan på företagens skatteaggressivitet i Indonesien. De fann 

att ju mer CSR-redovisning ett företag gjorde, desto lägre var skatteaggressiviteten. De 

fann även att ju bättre miljöprestation ett företag hade, desto lägre var 

skatteaggressiviteten. Detta menade de visade på att företag som arbetar med CSR-

redovisning, samt värnar om goda miljöprestationer, tenderar att inte försöka undvika 

att betala skatt.  Huseynov och Klamm (2012) fann i sin studie att företag som ägnade 

sig mer åt CSR för att minska sina kostnader gjorde det inte endast till fördel för sina 

aktieägare, utan även för samhället. Företag som går med vinst har en bättre möjlighet 
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att delta i välgörenhet och kan därför få samhällets godkännande att betala mindre i 

skatt. 

 

Andra studier har precis som Sari och Tjen (2017) fokuserat på de olika dimensionerna 

inom CSR och skatteaggressivitet. Några av dem är Laguir et. al. (2015) samt Hoi et. al. 

(2013) där båda studierna har fokuserat på om CSR kan associeras med 

skatteaggressivitet på olika sätt. Laguir et. al. (2015) undersökte i sin studie hur CSR-

aktiviteter påverkar skatteaggressivitet. För att göra det undersökte de hur varje CSR-

dimension påverkar företagens skatteaggressivitet och huruvida sambandet mellan dem 

var positivt eller negativt. Laguir et. al. (2015) fann att beroende på vilken CSR-

dimension företagen ägnade sig mest åt så varierade företagens skatteaggressivitet. 

Sysslade företagen mer med den sociala dimensionen av CSR så ägnade de sig mindre 

åt skatteaggressivitet. Samma gällde om de satsade på CSR-aktiviteter som rörde 

personalresurser. Dock visade deras studie på att företag som ägnar sig mer åt den 

ekonomiska dimensionen av CSR också ägnar sig mer åt skatteaggressivitet. De olika 

resultaten menar de beror på om företagen fokuserar mer på den ekonomiska 

dimensionen av CSR är de som använder CSR som ett sätt av verka socialt 

ansvarstagande och skapar på så sätt en företagskultur, som lovar att uppvisa etiskt 

uppträdande till externa intressenter genom sin CSR-redovisning men samtidigt 

försöker göra så stora vinster som möjligt genom att vara skatteaggressiva, medan de 

som riktar in sig på den sociala dimensionen använder CSR som ett verktyg att visa på 

vad de gör för omvärlden utan att försöka dölja något annat (2015). Hoi et als. (2013) 

studie riktade in sig på så kallad oansvarig CSR och skatteaggressivitet. De kom fram 

till att ju fler oansvariga CSR-aktiviteter ett företag sysslade med desto större var 

chansen att företagen ägnade sig åt skatteaggressivitet. 

 

Lanis och Richardson (2012) fann ett positivt, statistiskt signifikant, samband mellan 

skatteaggressivitet och CSR.  I denna studie undersökte Lanis och Richardson om det 

fanns något samband mellan CSR-redovisning och skatteaggressivitet bland 40 företag i 

Australien. De kom fram till att det fanns ett positivt samband mellan CSR-

redovisningen och skatteaggressivitet vilket berodde på att de företag som var 

skatteaggressiva försökte minimera den allmänna oron som kan uppstå på grund av den 

negativa effekten av skatteaggressivitet genom att visa att de möter allmänhetens krav 

på andra sätt (Lanis & Richardson, 2012).   I en senare studie fann däremot Lanis och 
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Richardson (2015) ett negativt samband mellan CSR och skatteaggressivitet. Till 

skillnad från sin tidigare studie undersökte Lanis & Richardson i denna studie om det 

fanns något samband mellan CSR-prestationer och skatteaggressivitet. De fann att ju 

högre nivåer av CSR-prestationer ett företag hade, desto lägre var sannolikheten att de 

ägnade sig åt skatteaggressivitet (Lanis & Richardson, 2015). Lanis & Richardson 

gjorde dock inga ytterligare analyser av anledningen till att deras två studier ledde till 

två skilda utfall gällande sambandet mellan CSR och skatteaggressivitet. 

 

2.5 Sammanfattning och hypotesformulering 

Studier kring CSR och dess olika delar har gjorts under en lång tid. Forskning kring ett 

eventuellt samband mellan CSR och skatteaggressivitet är något som kommit upp på 

senare år. Tidigare forskning har visat skilda resultat kring sambandet mellan CSR och 

skatteaggressivitet där vissa studier funnit ett positivt samband (Lanis & Richardson, 

2012) medan andra har funnit ett negativt samband (Sari & Tjen (2017, Huseynov & 

Klamm 2012).  

 

Tidigare studier har gjorts bland företag i Australien (Lanis & Richardson, 2012), 

Indonesien (Sari & Tjen, 2017), S&Ps 500 index (Huseynov & Klamm, 2012) samt 

USA (Lanis & Richardson, 2015). Vi ser att det finns ett tomrum inom området som 

stort och framförallt saknas det forskning baserad på europeiska företag. Vi vill i denna 

studie bidra till att minska på tomrummet som finns genom att undersöka sambandet 

mellan CSR och skatteaggressivitet på företag inom Sverige och Schweiz, där ett land 

är med i EU och det andra inte är det för att få större spridning på vår undersökning. 

Tidigare studier har antagit att det funnits ett negativt samband mellan CSR och 

skatteaggressivitet vilket även vi kommer göra i denna studie, vilket tar oss till vår 

hypotes: 

 

H1: Det finns ett negativt samband mellan CSR och skatteaggressivitet 
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3. Metod  

Här kommer vi att redogöra vår forskningsfilosofi, forskningsansats samt våra metoder 

som vi har använt oss av i denna studie.  

 

3.1 Metodologi 

Vi har tidigare i detta arbete redogjort vår teori samt hypotes. I denna del kommer vi att 

redogöra för var och en av punkterna tre till sju i nedan angivna modell, där vi kommer 

lägga mer vikt vid vissa punkter än andra. Detta innebär att vi kommer att börja på en 

mer allmän bas i undersökningsdesignen och sedan smalna av tills vi kommit till 

tillämpningen av undersökningsinstrumenten för datainsamling där vi då har kommit in 

på den specifika del som hanterar vårt ämne. 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) kan den kvantitativa forskningsprocessen delas upp i 11 

olika steg, se figur 3.1. Något som Bryman och Bell dock påpekar är att denna figur 

enbart visar den idealtypiska redogörelsen av processen som sällan ses följas till punkt 

och pricka utan används som en utgångspunkt vid kvantitativ forskning. 

 

Vi har valt att använda oss av det som Bryman och Bell (2013) kallar en komparativ 

design, där vi använt hållbarhetsredovisning, skatteavdrag samt medlemskap i EU som 

variabler för att bevisa eller motbevisa våra hypoteser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Figur 1 Forskningsprocess med inspiration från Saunders et al. (2009) 
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3.1.1 Forskningsfilosofi och forskningsansats 

Då studiens syfte är att se om det finns ett samband mellan CSR-rapportering och 

storleken på skatteavdrag har vi valt att utgå ifrån vad Byrman och Bell (2013) kallar 

för den positivistiska forskningsfilosofin. Valet av denna forskningsstrategi har haft en 

direkt påverkan på studiens utformning. Då vi i denna studie har velat undersöka 

sambandet mellan CSR och skatteaggressivitet har vi medvetet försökt hålla oss så 

objektiva och värderingsfria som möjligt. Att förhålla sig objektivt och värderingsfria är 

enligt Saunders et al. (2009) samt Bryman och Bell (2013) viktiga komponenter i den 

positivistiska forskningsfilosofin, som har sitt ursprung från naturvetenskapen.  

 

Valet att utgå från en positivistisk forskningsfilosofi har gett oss ett ramverk för att 

arbeta utifrån de val som gjorts gällande tillvägagångssätt för denna studie. Den del av 

positivismen som Bryman och Bell (2013) beskriver, och som vi har haft som vår 

utgångspunkt i denna studie, är objektiviteten. Detta har vi gjort genom att välja 

empirisk data som är observerbar och som vi därmed inte lagt någon värdering vid. 

Utifrån detta har vi sedan med hjälp av teori samt tidigare erhållen kunskap formulerat 

vår hypotes som vi därefter har utfört statistiska tester utifrån för att pröva vår 

insamlade empiri. Denna ansats stämmer därmed överens med den deduktiva 

forskningsansatsen som Saunders et. al (2009) beskriver som den vanligaste 

forskningsansatsen vid en naturvetenskaplig studie. Detta sammantaget med att det 

finns tidigare forskning inom det valda problemområdet gör att vi känner oss 

komfortabla med vårt val av forskningsansats och ämne. 

 

Sammanfattningsvis har vi alltså valt en positivistisk forskningsfilosofi och en deduktiv 

forskningsansats vilket innebär att fokus i denna studie ligger på att förhålla sig 

objektivt och deduktivt. Vår hypotes kommer att testas med hjälp av olika statistiska 

tester. Som tidigare nämnts har dessa två val legat till grund för våra 

forskningsstrategier och de metoder som vi kommer beskriva utförligare i 

nästkommande delkapitel.  
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3.1.2 Forskningsstrategi 

Med denna studie är vårt mål att vi, genom analyser av sekundärdata, undersöker om 

det finns ett samband mellan om företag hållabarhetsredovisar eller inte och deras 

skatteaggressivitet. För att få en mer användbar information har de data vi tagit fram 

sedan analyserats i ett statistikprogram. Mot bakgrund av vår deduktiva 

forskningsansats har vi valt en kvantitativ forskningsstrategi då denna beskrivs av 

Bryman och Bell (2013) som en strategi som har ett deduktivt synsätt på förhållandet 

mellan praktisk forskning och teori. Vidare beskriver Bryman och Bell (2013) att den 

kvantitativa forskningsstrategin införlivar den naturvetenskapliga modellens 

tillvägagångssätt och normer och då framförallt när det gäller positivismen. Detta gör att 

den kvantitativa forskningsstrategin även överensstämmer med vår ovan nämnda 

forskningsfilosofi, nämligen positivismen.  

 

Med hjälp av ställd hypotes har denna studie försökt finna ett samband mellan CSR-

rapportering och storleken på skatteavdrag. Enligt Saunders et al. (2009) är studier av en 

kvantitativ karaktär, såsom hypotesprövande forskning, en forskningsstrategi där man 

med hjälp av kvantitativ data gör antaganden som härleds från teori till verkligheten. Vi 

har valt att använda oss av den deduktiva inriktningen på forskningsansatsen, vilket vi 

också tidigare har nämnt. Detta är det som Bryman och Bell (2013) menar är det som 

kallas för teoriprövning och är en del av den deduktiva forskningsansatsen. 

3.1.3 Forskningsmetod 

I denna studie har vi uteslutande använt oss av sekundärdata. Detta innebär att all data 

har samlats in av någon annan vid ett tidigare tillfälle och i annat syfte än att 

tillfredsställa just denna studie (Saunders et al. 2009).  Även Bryman och Bell (2013) 

ger belägg för denna definition då de skriver att sekundärdata med stor sannolikhet har 

samlats in med ett annat syfte än forskarens. Metoden denna studie valt sig av kallar 

Bryman och Bell för sekundäranalys.   

 

Vi har i denna studie valt att enbart använda oss av en metod för att samla in och 

analysera data, nämligen genom att först samla in data genom Datastream och sedan 

analysera dem med hjälp av statistikprogrammet SPSS. Detta tillvägagångssätt innebär 

att vi använder en forskningsmetod som Saunders et al. (2009) kallar mono method. I 
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studier där fler än en metod används för insamling av analys och data, tillämpas en 

forskningsmetod som kallas multiple methods (Saunders et al, 2009). 

 

Vi har som tidigare nämnts använt oss av en kvantitativ metod i denna studie genom att 

vi samlat in data gällande omsättning, skatt, tillgångar och andra viktiga variabler för 

företag i både Sverige och Schweiz. All data består av siffror vilket kännetecknar den 

kvantitativa forskningen (Saunders et al. 2009). Författarna menar vidare att ett sätt att 

särskilja kvantitativ forskning från kvalitativ forskning är att titta på vad studiens data 

består av. Kvalitativ forskning har data som övervägande består av ord medan data i den 

kvantitativa forskningen består av siffror. 

3.1.4 Tidsperspektiv  

Denna studie har undersökt om det finns ett samband mellan om företag 

hållbarhetsredovisar eller inte och lägre avdrag samt avsättningar för att minska skatten 

utifrån ett specifikt år, så kallad skatteaggressivitet, vilket överensstämmer med en 

tvärsnittsstudie enligt Bryman och Bell (2013). Vi har valt att utgå från år 2015 i denna 

studie eftersom det var det senaste fullt inrapporterade årsbokslutet som fanns att tillgå 

vid denna studies tidpunkt. Vi valde att enbart omfatta ett år i vår studie på grund av den 

tidsram som fanns för denna studie, eftersom det skulle ha tagit längre tid och krävts 

fler variabler för att genomföra en studie som omfattar flera år. Bryman och Bell (2013) 

säger att studier som görs utifrån en given tidpunkt benämns som tvärsnittsstudier där 

man samlar in data från olika fall. I vårt fall är det företag som studeras i syfte att få 

fram en uppsättning av kvantifierad data med koppling till två eller fler variabler. De 

variabler som vi utgår ifrån är sambandet mellan CSR och storleken på skatteavdrag. I 

denna studie undersöks alla de företag som finns tillgängliga i databasen Asset4 för 

Sverige och Schweiz, vilket totalt genererade 105 företag efter bortfall där båda Sverige 

representeras av 45 företag och Schweiz av 60 företag. Bryman och Bell (2013) tar även 

upp analys av offentlig statistik som en vanlig form av en tvärsnittsstudie vilket denna 

studie kan anses klassificeras som. 

 

3.2 Empirisk Metod 

I de tre ovanstående avsnitten har vi introducerat grunden för den empiriska metoden. 

Nedan kommer vi i avsnitten datainsamlingsmetod, studiens population samt urval och 

bortfall, gå in mer på djupet i de empiriska metoderna som vi har använt oss av i denna 
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studie samt på hur de praktiskt har använts i vår studie. Vi kommer gå igenom hur vi 

har gjort datainsamlingen, varifrån datainsamlingen kommer ifrån samt vilka bortfall 

som skett i processen. 

3.2.1 Datainsamlingsmetod  

I denna studie har vi valt att använda oss av Thomson Reuters Datastream som har 

tillhandahållits av Högskolan i Gävle för att kunna få fram det finansiella data till detta 

arbete. Data som kommer från Thomson Reuters Datastream är sekundärdata som finns 

samlat i den databasen. Vi har valt att använda oss av detta program då det har all data 

vi efterfrågar samlat, samt att man på ett tydligt sätt kunde se om de variabler vi valt att 

utgå ifrån finns för de valda områdena eller om vi behövde ändra något i vår sökning 

redan i detta stadium. Som vi nämnt tidigare har vi uteslutande använt oss av 

sekundärdata av en kvantitativ karaktär. Genom att vi studerat en större mängd företag, 

totalt 105 efter bortfall, ansåg vi att denna metod var den bästa, och förmodligen enda, 

möjligheten att genomföra en studie av denna storlek, baserat på den tidsram studien 

haft. Metoden passar även väl in i den tvärsnittsdesign vi valt, enligt Bryman och Bell 

(2013).   

 

Vårt urval om 105 bolag gjorde det svårt att uppnå detta med hjälp av ren primärdata 

vilket är något som både Bryman och Bell (2013) samt Saunders et al. resonerar kring. 

De menar att det skulle vara för tidskrävande för en student att utföra och även kräva 

fler och större resurser än vad en student troligen har tillgång till eller råd att ha. Den 

brist som finns med att använda sig av sekundärdata är enligt Saunders et al. (2009) att 

kvalitén på data kan vara varierande. För att säkerställa kvalitén har vi därför valt att 

göra stickprov på några av de aktuella årsredovisningarna för att se att det data vi fått ut 

via Datastream överensstämmer med verkligheten. 

3.2.2 Studiens population 

I denna studie har målet varit att kunna generalisera vårt resultat, vilket är i enlighet 

med det som Bryman och Bell (2013) diskuterar kring den kvantitativa metoden. För att 

kunna göra detta har vi därför valt att utgå från ett så stort urval som möjligt av den 

tänkta populationen för denna studie. Tanken var från början att göra en större studie 

där fler länder än Sverige och Schweiz var med, men då vi började vår datainsamling 

såg vi att många företag saknade information gällande en eller flera av de variabler vi 

var intresserade av. Ett alternativ hade varit att slå ihop alla länder och gjord 
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undersökningen på en samlad population där företag från diverse länder var inblandade 

men vi ansåg att detta skulle minska trovärdigheten i studien då skattereglerna inte ser 

likadana ut i alla länder. På grund av detta har vi därför valt att utgå ifrån de företag i 

Sverige och Schweiz som finns under kategorin Asset4 i Thomson Reuters Datastream 

samt från deras årsredovisningar för år 2015 för att undersöka om det finns ett samband 

mellan CSR-redovisning och skatteaggressivitet. Enligt Saunders et al.(2009) så 

beskrivs detta tillvägagångssätt som en tvärsnittsstudie. En sådan studie innebär att man 

ser till en given tidpunkt och hur specifika faktorer är relaterade till varandra vid just 

den tidpunkten. Den totala populationen för vår studie uppgick till 105 företag efter 

bortfall. Fördelningen före bortfall mellan de två länderna kan ses i tabell 1 nedan. 

 

 

Tabell 1 Studiens population fördelat på respektive land 

Asset 4 företag Sverige och Schweiz                Antal företag % 

Sverige    65  50,40% 

Schweiz    64  49,60% 

Totalt       129   100 % 

 

 

3.2.3 Urval och bortfall  

Denna studie var ursprungligen planerad att innehålla data från företag från betydligt 

fler än två länder. Vi var dock tvungna att begränsa studien till Sverige och Schweiz då 

företagen i de andra länderna saknade en eller fler variabler, som vi tidigare nämnt. De 

två avgörande faktorerna till att vi begränsade oss till två länder var dels att 

skattelagarna ser olika ut i länderna vilket innebär att vi valde att inte slå ihop alla 

företag i en population. Den andra anledningen var att övriga länder som vi var 

intresserade av inte nådde upp till nog många företag som inte släppte CSR-information 

i sin redovisning, där målet var att ha minst 10 företag vardera som representerade 

”CSR” respektive ”icke CSR”-företag i länderna. 

 

Även i de länder som vi till slut valde för undersökningen, Sverige respektive Schweiz, 

fanns det ett bortfall, vilket kan ses i tabell 2 nedan: 
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Tabell 2 Studiens population, bortfall och urval 

Studiens population       129 

Bortfall på grund av saknad information Sverige  – 20 

Bortfall på grund av saknad information Schweiz  – 4 

Urval som ligger till grund för denna studie   105 

 

 

 

Som tabellen ovan visar hade vi ett bortfall på 20 respektive 4 bolag för Sverige och 

Schweiz, vilket totalt blir strax under sju procent, vilket vi är väldigt nöjda med. 

Bryman och Bell (2013) nämner att det inte är ovanligt med upp till 20 procents bortfall 

i kvantitativa undersökningar. Tabellen nedan visar en fördelning över CSR-

redovisande företag och företag som inte gör det. 

 

Tabell 3 Hållbarhetsredovisning fördelat på företag i respektive land 

Hållbarhetsredovisning                 JA 
                

NEJ   

Sverige       34 11   

Schweiz       46 14   

 

        Totalt       80                25 

 

Vi vill dock påpeka att resultaten som denna studie kommer fram till endast kan 

generaliseras till respektive länder. Detta är något som sällan tas på allvar enligt 

Bryman och Bell (2013). Då länder har olika skattelagar är det inte värt att försöka 

applicera våra länders skatteaggressivitet på andra länder då de kan ha helt andra lagar 

gällande skatt. 

 

3.3 Utformning av mått på begrepp 

Som vi nämnt tidigare i vår teoridel argumenterar flera forskare för att en del av 

hållbarhetsredovisning handlar om att företaget visar att de faktiskt tar sitt ansvar (Lii 

och Lee, 2012; Lanis och Richardson, 2012; Lindgreen et al. 2008). En central del i vår 
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datainsamling var då att ta reda på hur vi skulle kunna se om företagen faktiskt gjorde 

en ansats att ta sitt ansvar i praktiken.  

 

Ett av stegen i den kvantitativa forskningsprocessen är enligt Bryman och Bell (2013) 

en utformning av begrepp som forskaren är intresserad av. Denna process kallas för 

operationalisering. Begrepp utgör teorins byggstenar och är dessutom utgångspunkt för 

genomförandet av företagsekonomiska studier (Bryman och Bell, 2013). Enligt Bryman 

och Bell representerar varje begrepp en etikett som vi sätter på de delar av den sociala 

verkligheten som verkar uppvisa liknande drag och som anses viktiga.  

 

Vi kommer här nedan göra en kort beskrivning över måtten och begreppen vi använt oss 

av. För att kunna göra jämförelser mellan de olika länderna samt gemensamma analyser 

har vi valt att räkna om beloppen i de schweiziska företagen till SEK för att få en bättre 

jämförelse. Valutakursen är 8,47 SEK/ 1 CHF och är tagen från Riksbanken för 

december 2015 (Riksbanken, 2015). 

3.3.1 Mäta den beroende variabeln skatteaggressivitet 

En stor del av vår datainsamling vilar på hur mycket företagen har betalat i skatt. Att 

finna ett mått för att mäta skatteaggressivitet har varit ett problem för forskare sen 

länge. Forskare har använt sig av ett antal olika sätt för att få svar kring den stora mängd 

skatteplanering som företag gör (Dyreng et al. 2008). För att hitta ett sätt att mäta 

skatteaggressivitet använde vi i denna studie två variabler som vi funnit i ett flertal 

studier av detta slag, bland annat Blouin & Tuna (2006), Ayers, Jiang & Laplante 

(2007), Ayers, Laplante & McGuire (2007) samt Dyreng et al. (2008). Dessa variabler 

kallas GAAP ETR samt CASH ETR. Vi kommer härefter klargöra vad dessa begrepp 

innebär. 

 

GAAP effective tax rate, förkortat GAAP ETR, är något som företag måste visa i sin 

årsredovisning och är lika med de totala skattekostnaderna i proportion till inkomst före 

skatt (Dyreng et al. 2008). För att räkna ut GAAP ETR använder man sig alltså av 

formeln skattekostnader dividerat med inkomst före skatt. 

 

𝑮𝑨𝑨𝑷 𝑬𝑻𝑹 =
𝑺𝒌𝒂𝒕𝒕𝒆𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒂𝒅𝒆𝒓

𝐈𝐧𝐤𝐨𝐦𝐬𝐭 𝐟ö𝐫𝐞 𝐬𝐤𝐚𝐭𝐭
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En av svagheterna med GAAP ETR är att den endast är baserad på årlig information. 

Det kan vara stora variationer från år till år i den årliga skatten. En stor del av 

skatteplaneringen involverar ökade avdrag och senarelagda inkomster jämfört med 

bokföringen, vilket minskar årets skatt men ökar den upplupna skatten. Eftersom GAAP 

ETR inkluderar både nuvarande och upplupen skatt kommer den inte skilja på den 

sortens skatteplanering (Dyreng et al. 2008). 

 

För att komplettera måttet GAAP ETR kommer denna studie att använda CASH ETR.  

 

𝑪𝑨𝑺𝑯 𝑬𝑻𝑹 =
𝑩𝒆𝒕𝒂𝒍𝒅 𝒔𝒌𝒂𝒕𝒕

𝑰𝒏𝒌𝒐𝒎𝒔𝒕 𝒇ö𝒓𝒆 𝒔𝒌𝒂𝒕𝒕 − Å𝒕𝒆𝒓𝒃𝒆𝒕𝒂𝒍𝒏𝒊𝒏𝒈𝒂𝒓 
 

 

Till skillnad från GAAP ETR påverkas inte CASH ETR av förändringar i 

värderingsreserven. Dyreng et al. (2008) erkänner att inte heller CASH ETR är ett 

perfekt mått över kort tid eftersom det inkluderar återbetalningar från 

skattemyndigheten. För ett säkrare mått skulle en undersökning behöva göras över en 

längre period än ett år, menar författarna. 

 

Genom att använda oss av dessa två mått räknar vi med att få en bra bild av hur stora 

avdrag företagen i vår studie gör. Det ideala är att både GAAP ETR och CASH ETR 

pekar på liknande samband men vi kommer förmodligen se relativt stora differenser 

mellan de två måtten.  

 

3.3.2 Mäta variabeln CSR 

Det andra begreppet vi behövde för att göra vår studie var hållbarhetsredovisning. Då 

hållbarhetsredovisning är mer känt som CSR internationellt har vi sökt efter CSR i 

Datastream när vi hämtat ut information om företag ägnar sig åt hållbarhetsredovisning 

eller inte. Som vi nämnt tidigare var målet först att inkludera ett betydligt större urval i 

denna studie men ett av våra krav var att varje land skulle ha minst 10 ja respektive nej-

företag när det gällde variabeln CSR, vilket ledde till att vi valde Sverige och Schweiz i 

denna studie. 

 

I det data vi fick ut från Datastream var valen ”Ja” respektive ”Nej” för variabeln CSR. 

Vi har alltså endast valt att se till om det finns någon CSR-information för företagen i 



 

28 

allmänhet och inte till specifika dimensioner eller mängden CSR-information som finns 

för de respektive företagen. För att kunna bearbeta denna data i SPSS har vi kodat om 

svaren till ettor och nollor där en etta innebär att företaget använder sig av CSR-

information i sin redovisning och nollor följaktligen innebär att företagen inte använder 

sig av CSR-information.  

3.3.3 Kontrollvariabler 

För att kunna se om det finns något annat som påverkar skatteavdragen har vi använt 

oss av kontrollvariablerna leverage, size samt ROA. som använts i tidigare studier 

gällande skatteaggressivitet (Lanis och Richarson, 2012; Dyreng et al. 2008). Dessa har 

vi fått ut från Datastream genom att använda oss av följande variabler: 

 

SIZE = Total Assets = Totala tillgångar 

ROA = Return on assets = Vinst efter skatt/Totala tillgångar 

LEV = Leverage = Långfristiga skulder/Totala tillgångar 

 

Tidigare forskning har visat att det finns ett positivt samband mellan 

hållbarhetsredovisning och företagens storlek (Lanis och Richardson, 2012; Hackston 

och Milne, 1996). Framförallt på grund av deras större synlighet är det mer sannolikt att 

större företag redovisar mer information gällande CSR i deras årsredovisningar jämfört 

med mindre företag (Lanis och Richardson, 2012). Vi är därför väl medvetna om att det 

kan finnas en viss skevhet viktad åt större företag i gruppen som hållbarhetsredovisar, 

men vi anser inte att det är ett problem då målet med denna studie har varit att ta reda på 

mängden skatt som företagen betalar. 

3.3.4 Korrelationsanalys 

Efter att ha fastställt vilka variabler vi ville använda oss av var nästa steg att undersöka 

vilka analyser som var lämpliga att genomföra med tidigare nämnda variabler. Vi har 

med hjälp av SPSS gjort Pearsons korrelationstest samt Spearmans Rhos 

korrelationstest, vilket vi har format till två så kallade korrelationsmatris. Med hjälp av 

denna korrelationsmatris har vi kunnat upptäcka korrelationer mellan de olika 

variablerna. Veaux et al.(2014) höjer dock ett varningsfinger för de gånger man hittar en 

stark korrelation mellan två variabler. Författarna menar att det kan vara frestande att 

försöka förklara korrelationen genom att säga att den ena variabeln är orsaken till 
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förändringen på den andra variabeln. Med detta i åtanke har vi varit medvetna om hur 

viktigt det är att göra fler analyser än endast en korrelationsanalys, vilket är anledningen 

till att vi utfört två olika sorters korrelationsanalyser samt logistisk regressionsanalys 

som vi kommer redogöra mer för nedan. 

3.3.5 Logistisk regressionsanalys 

För att undersöka sambandet mellan CSR och skatteaggressivitet har vi i denna studie 

använt oss av en logistisk regressionsanalys. Denna sortens analys är enligt Sperandei 

(2014) väldigt lik multipel regressionsanalys. Skillnaden är att en av variablerna i en 

logistisk regressionsanalys är binom, vilket innebär att den bara kan ha två värden, ettor 

eller nollor. Efter att ha fått ut resultaten gällande CSR-redovisning ur Thomson Reuters 

Datastream i ja/nej-form har vi kodat om dem till ettor och nollor där en etta betyder att 

företaget ägnar sig åt CSR-redovisning och en nolla innebär att de inte gör det.  

 

Vi har sedan utfört logistiska regressionsanalyser med måtten för skatteaggressivitet, 

GAAP ETR och CASH ETR, tillsammans med variabeln CSR som vi som tidigare 

nämnts kodat om till en binom variabel. I regressionsanalyserna för både Sverige och 

Schweiz har vi även inkluderat våra kontrollvariabler SIZE, ROA och LEV. Formeln 

för den logistiska regressionsanalysen är visad nedan. 

 

( )  

 

Där: 

π= Indikerar sannolikheten för en händelse 

βi = Regressionskoefficienterna associerade med referensgruppen 

xi= Den förklarande variabeln 

β0= Referensgruppen 

 

3.4 Kvalitetskriterier 

Enligt Bryman och Bell (2013) finns det tre kriterier som är bland de viktigaste för 

bedömning av forskning som rör företagsekonomi och dessa är reliabilitet, 

replikerbarhet och validitet. Även Saunders et al. (2009) skriver att reliabilitet och 

validitet är viktiga faktorer för en forsknings kredibilitet. Saunders et al. (2009) menar 

att man kan minska risker för att få fel svar i sin forskning genom att vara noggrann 
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med just reliabilitet och validitet i sin forskningsdesign. Vi kommer att gå igenom dessa 

kriterier i nedanstående delkapitel. 

3.4.1 Reliabilitet 

Enligt Bryman och Bell (2013) spelar reliabiliteten en stor roll när man gör en 

kvantitativ undersökning. Om man till exempel finner att ett intelligenstest där en 

person besvarar frågorna och får olika resultat om man gör om testet flera gånger skulle 

man börja tvivla på om man verkligen mätt just intelligens i testet, enligt Bryman och 

Bell (2013). 

 

Måtten för skatteaggressivitet i denna studie är som tidigare nämnts GAAP ETR och 

CASH ETR och det är dessa mått som använts i tidigare forskning kring 

skatteaggressivitet så som Blouin och Tuna 2006), Ayers, Jiang och Laplante (2007), 

Ayers, Laplante och McGuire (2007) samt Dyreng et al. (2008). Variablerna för att få ut 

dessa mått har vi hämtat ut från Thomson Reuters Datastream och vi har använt den 

senaste årsredovisningen som fanns i databasen vid tidpunkten då studien gjordes, 

nämligen 2015.  

 

Saunders et al. (2009) hänvisar till Easterby-Smith et al. som skriver att reliabilitet 

hänvisar till vilken utsträckning ens metod för att samla in och analysera datan kan få 

konsekventa resultat. Även Bryman och Bell (2013) menar att resultaten i en studie ska 

bli detsamma om den genomförs på samma sätt med samma variabler för att studien ska 

kunna anses ha hög reliabilitet. Då vi klargjort vilken databas vi använt oss av samt att 

vem som helst kan hämta samma data och genomföra studien baserat på 2015 års 

årsredovisningar för Sverige och Schweiz anser vi att denna studie har en hög 

reliabilitet. 

3.4.2 Replikerbarhet 

Som vi tidigare har nämnt så har vi använt oss av offentlig information som hämtat ut 

data genom databasen Datastream bör denna studie ha en hög replikerbarhet. Vi har 

angett vilka variabler vi använt oss av när vi gjort beräkningar baserat på grunddata vi 

hämtat från Datastream. För att en replikation av en studie ska kunna göras måste 

studien gå att upprepa (Bryman och Bell, 2013). Om man ska kunna bedöma hur 

reliabelt ett mått på ett begrepp är, måste man kunna replikera de procedurer som 

använts i forskningen (Bryman och Bell, 2013). I denna studie har vi använt oss av en 
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metod och variabler som har använts i tidigare forskning och hämtat data från en 

välkänd databas vilket gör att studiens replikerbarhet bör anses vara hög, då den går att 

replikera så länge tillgång till Datastream och SPSS finns. 

3.4.3 Validitet 

Ett annat viktigt, om inte det allra viktigaste, forskningskriteriet är validitet. Hur kan 

forskaren vara säker på att resultaten han fått fram verkligen är som de ser ut att vara? 

Sanders et al. (2009) ger ett antal exempel på hot mot en studies validitet, däribland 

historia, testmetod och mognad. Om en studie på till exempel kundernas nöjdhet över en 

viss produkt görs just efter att företaget återkallat den produkten lär just den studien ha 

ett signifikant annorlunda resultat jämfört med om studien gjorts innan återkallandet.  

 

Enligt Bryman och Bell (2013) finns ett antal olika slag av validitet, nämligen 

begreppsvaliditet, intern validitet, samt extern validitet. Begreppsvaliditet gäller 

framförallt kvantitativ forskning vilket är väldigt viktigt för vår studie. Då vi hämtat ut 

data från företagens egna årsredovisningar genom Datastream och använt oss av de 

variabler tidigare forskare inom området använt sig av bör denna studie ha uppnått 

begreppsvaliditet. Begreppsvaliditet handlar i grunden egentligen om huruvida ett mått 

för ett begrepp avspeglar det som begreppet anses beteckna (Bryman och Bell, 2013). 

 

Intern validitet handlar enligt Bryman och Bell (2013) om kausala samband, d.v.s. att 

förhållandet mellan variablerna speglar verkligheten och att det inte finns en annan 

variabel som står för det verkliga sambandet med det man undersöker. Då måtten för 

skatteaggressivitet använts av flertalet forskare innan oss (Blouin och Tuna, 2006; 

Ayers, Jiang och Laplante, 2007; Ayers, Laplante och McGuire, 2007; Dyreng et al. 

2008) anser vi att måtten som använts är de mest tillförlitliga för att mäta 

skatteaggressivitet. Vi har dessutom använt oss av tre kontrollvariabler som även de 

använts i tidigare forskning för att kontrollera att det inte är något av dessa mått som 

påverkar storleken på skatteavdragen.  

 

Denna studie riktar in sig på ett enda år, 2015, vilket innebär att det inte med säkerhet 

kan gå att uppnå det som Bryman och Bell (2013) kallar för extern validitet. Vi anser att 

det skulle behövas en större studie som sträcker sig över flera år innan man kan göra en 

generalisering baserat på våra resultat. 
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3.5 Metodkritik 

Den kvantitativa forskningen har med sina kunskapsteoretiska och ontologiska grunder 

utsatts för kritik, framförallt från de som förespråkar en kvalitativ forskning (Bryman & 

Bell, 2013). En del av kritiken som riktats mot den kvantitativa forskningsmetoden är 

enligt Bryman och Bell att mätprocessen rymmer en falsk känsla av precision och 

riktighet.  

 

Eftersom denna studie riktar in sig på hållbarhetsredovisning och årsredovisningar från 

företagen är den kvantitativa metoden dock att föredra. Den ger tillgång till ett mycket 

större urval än vad som hade varit möjligt rent tidsmässigt med en kvalitativ metod. 

Enligt Bryman och Bell (2013) förlitar sig kvantitativa forskare på mätinstrument och 

procedurer vilket leder till att kopplingen mellan forskning och vardag försvåras, vilket 

är en vanlig kritik som metoden får utstå. Eftersom studien dessutom riktar in sig på att 

undersöka om det finns ett samband mellan hållbarhetsredovisningen och storleken på 

skatt som företag betalar anser vi att den kvantitativa metodens fördelar uppväger 

nackdelarna. 

 

Enligt Saunders et al. (2009) är en stor del av det sekundära data man använder till 

kvantitativ forskning publicerad i offentliga rapporter. På grund av detta har grunddatat 

förmodligen blivit komprimerat för att passa in i rapporten. Dessa komprimeringar 

kanske inte passar in i den forskning som den kvantitativa forskaren vill bedriva, enligt 

Saunders et al. (2009). Detta är även något som vi är medvetna om och det är en svaghet 

som denna studie har. Mängder av olika kombinationer av data har gåtts igenom innan 

vi till sist fått fram de variabler som vi bedömer passar vår studie bäst. 

 

Det optimala för en sådan här studie hade varit att göra en studie av longitudinell 

design. Detta innebär att man studerar ett urval först en gång och sedan minst en gång 

till, enligt Bryman och Bell (2013). På så vis hade man kunnat jämföra skatteavdragen 

över ett flertal år istället för att fokusera på ett enda år. Denna design utförs dock 

förhållandevis sällan inom företagsekonomisk forskning beroende på den tid och de 

kostnader som denna form kräver (Bryman & Bell, 2013).  
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4. Resultat 

I denna del kommer vi att redovisa resultatet av vår studie. Vi kommer börja med att gå 

igenom den beskrivande statistiken för de båda länderna gemensamt. Vi kommer sedan 

att dela upp företagen och gå igenom resultaten i länderna var och en för sig. Därefter 

kommer vi att med hjälp av korrelations- och logistiska regressionsanalyser av data 

visa de resultat vi kommit fram till i denna studie. 

 

4.1 Beskrivande statistik 

I denna del kommer beskrivande statistik presenteras gällande studiens urval dels för de 

två länderna, Sverige och Schweiz, separat men även gemensamt. Det totala 

medelvärdet för nyckeltalen GAAP ETR och CASH ETR var i denna studie 0,19 

respektive 0,10. Storleken på företagen varierade kraftigt där det minsta hade tillgångar 

på 24 478 SEK medan de största hade tillgångar på 6 899 882 220 SEK, vilket kan ses i 

tabell 4 nedan, som visar alla företag i studien. 

 

 

Tabell 4 Beskrivande statistik för studiens urval 

Beskrivande statistik båda länderna 

  N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

CSR 105 0,00 1,00 0,76 0,43 

GAAP ETR 105 -1,14 0,96 0,19 0,19 

CASH ETR 105 -0,87 0,92 0,10 0,17 

SIZE 105 24 478,30 6 899 882 220,00 211 226 472,97 758 851 986,35 

ROA 105 -1,45 0,42 0,05 0,17 

LEVERAGE 105 0,00 0,55 0,16 0,14 

 

Om vi tittar på Sveriges bidrag i denna studie kan vi se att vi hade 45 företag efter 

bortfall, vilket vi nämnt tidigare. Nyckeltalen GAAP ETR och CASH ETR har ett 

medelvärde på 0,23 respektive 0,11. Dessa ligger marginellt högre än de sammanslagna 

talen vilket betyder att schweiziska företag överlag har ett lägre medelvärde än svenska 

företag, som vi strax kommer komma in på. Även här kan vi dock se att variansen på 

företagens storlek är stor då de minsta företaget har totala tillgångar på 274 327 SEK 

medan de största har tillgångar till ett värde av 360 715 000 SEK. I tabellen nedan 

presenteras den beskrivande statistiken för de svenska företagen. 
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Tabell 5 Beskrivande statistik för företagen i Sverige 

 

  N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

CSR 45 0,00 1,00 0,76 0,43 

GAAP 

ETR 
45 -0,03 0,39 0,23 0,08 

CASH 

ETR 
45 -0,01 0,46 0,11 0,11 

SIZE 45 274 327,00 360 715 000,00 50 071 245,13 67 459 711,25 

ROA 45 -0,27 0,42 0,07 0,09 

LEV 45 0,00 0,55 0,17 0,14 

 

 

Slutligen har vi Schweiz bidrag till denna studie. Efter bortfall hade vi 60 företag och 

som vi nämnde tidigare ligger nyckeltalen GAAP ETR och CASH ETR på 0,16 

respektive 0,11, vilket är något lägre än de svenska företagen. Här ser vi också en större 

skillnad på storleken mellan företagen då det minsta har totala tillgångar på 24 478,30 

SEK medan det största har 6 899 882 220 SEK i totala tillgångar. I tabellen nedan 

presenteras den beskrivande statistiken för de schweiziska företagen. 

 

 

Tabell 6 Beskrivande statistik för företagen i Schweiz 

 

  N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

CSR 60 0,00 1,00 0,77 0,43 

GAAP  

ETR 
60 -1,14 0,96 0,16 0,23 

CASH  

ETR 
60 -0,87 0,92 0,10 0,20 

SIZE 60 24 478,30 
6 899 882 

220,00 
332 092 893,84 988 438 303,20 

ROA 60 -1,45 0,29 0,03 0,21 

LEVERAGE 60 0,00 0,52 0,15 0,14 
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4.2 Korrelationsanalyser 

De två mest använda analyserna för att undersöka korrelationer mellan olika variabler är 

Pearsons korrelationsanalys och Spearman Rhos korrelationsanalys. Båda kan användas 

för att undersöka korrelationer men de har var för sig sina egna styrkor. Pearsons 

korrelationsanalys används främst när man vill undersöka en linjär korrelation mellan 

två kontinuerliga variabler medan Spearman Rhos analys lämpar sig bäst för att 

undersöka en monoton korrelation mellan två kontinuerliga eller ordinala variabler. Här 

nedan kommer vi presentera både Pearsons och Spearman Rhos korrelationsanalyser för 

länderna, både var för sig och sammanslagna. Då CSR i denna studie är en ordinal 

variabel anser vi dock att Spearman Rhos analys väger tyngre för vår analys. 

4.2.1 Korrelationsanalyser för länderna sammanslaget 

I tabell 7 nedan kan vi se Pearsons korrelationsanalys på alla företag sammanslagna.  

 

Tabell 7 Pearsons korrelationsanalys för samtliga företag 

 

 

    CSR 

GAAP 

ETR 

CASH 

ETR SIZE ROA LEVERAGE 

CSR 

Pearson 

Korrelation 
1,00      

Sig. (2-tailed) 
       

GAAP ETR 

Pearson 

Korrelation 
0,19 1,00     

Sig. (2-tailed) 0,05       

CASH ETR 

Pearson 

Korrelation 
0,13 ,608** 1,00    

Sig. (2-tailed) 
0,19 0,00      

SIZE 

Pearson 

Korrelation 
0,13 -0,18 -0,07 1,00   

Sig. (2-tailed) 0,20 0,07 0,45     

ROA 

Pearson 

Korrelation 
0,17 0,18 0,13 -0,03 1,00  

Sig. (2-tailed) 0,08 0,07 0,19 0,73    

LEVERAGE 

Pearson 

Korrelation 
0,04 -0,10 -0,05 -0,04 -0,10 1,00 

Sig. (2-tailed) 0,71 0,30 0,58 0,70 0,30   
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Det vi kan se i Pearsons korrelationsanalys är att både GAAP ETR och CASH ETR har 

ett positivt samband (0,19 respektive 0,13) med CSR. Vi ser dock inte ett statistiskt 

signifikant samband mellan CSR och de två nyckeltalen när vi använder oss av Pearsons 

analys. Vi ser att de två nyckeltalen GAAP ETR och CASH ETR har en statistiskt 

signifikant korrelation på 0.01 nivå vilket inte är förvånande då båda variablerna är mått 

på skatteaggressivitet. De borde med andra ord ha en positiv korrelation till varandra då 

de mäter samma sak. 

 

Tabell 8 Spearman’s Rho korrelationsanalys för samtliga företag 

  CSR GAAP ETR 

CASH 

ETR SIZE ROA LEVERAGE 

 CSR  

 Korrelation 

Koefficient  
                 1,00               

 Sig. (2-tailed)              

 GAAP ETR  

 Korrelation 

Koefficient 
 ,318**                   1,00             

 Sig. (2-tailed)                   0,00               

 CASH ETR  

 Korrelation 

Koefficient  
 ,235*   ,441**           1,00           

 Sig. (2-tailed)                   0,02                      0,00             

 SIZE  

 Korrelation 

Koefficient  
 ,281**                   0,05     -0,02          1,00         

 Sig. (2-tailed)                   0,00                      0,58              0,86           

 ROA  

 Korrelation 

Koefficient  
                 0,08                      0,05      ,201*   -268**          1,00       

 Sig. (2-tailed)                   0,45                      0,63              0,04              0,01         

 LEVERAGE  

 Korrelation 

Koefficient  
                 0,09     -0,01     -0,05              0,11      -273**              1,00     

 Sig. (2-tailed)                   0,34                      0,95              0,61              0,26             0,00       

 

I tabell 8 ovan ser vi en större positiv korrelation mellan CSR och de två nyckeltalen 

GAAP ETR och CASH ETR, nämligen 0,318 respektive 0,235. När vi använder oss av 

Spearman rhos korrelationsanalys ser vi även att de två nyckeltalen har en positiv 

korrelation på en statistisk signifikant nivå. GAAP ETR kommer ner till en 
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signifikansnivå på 0.01 och CASH ETR kommer ner till 0.05, vilket indikeras av 

stjärnorna i tabellen. Noterbart är att även storleken på företaget, SIZE, har en positiv 

korrelation med CSR på en statistiskt signifikant nivå.  

4.2.2 Korrelationsanalyser Sverige 

Vi kommer nu lite kortfattat gå igenom korrelationerna för företagen i Sverige med 

hjälp av både Pearsons och Spearman Rhos korrelationsanalyser, med hjälp av tabell 9 

och 10 här nedan. 

 

Tabell 9 Pearsons korrelationsanalys Sverige 

    CSR GAAP ETR CASH ETR SIZE ROA LEV 

CSR 

Pearson 

Korrelation 
1,00      

Sig. (2-

tailed) 
       

GAAP 

ETR 

Pearson 

Korrelation 

,336* 1,00     

Sig. (2-

tailed) 
0,02       

Cash 

ETR 

Pearson 

Korrelation 

0,11 ,352* 1,00    

Sig. (2-

tailed) 
0,48 0,02      

SIZE 

Pearson 

Korrelation 

0,20 0,03 -0,10 1,00   

Sig. (2-

tailed) 
0,19 0,84 0,50     

ROA 

Pearson 

Korrelation 
0,00 0,19 0,03 -0,12 1,00  

Sig. (2-

tailed) 
0,99 0,22 0,83 0,42    

LEV 

Pearson 

Korrelation 

0,09 0,10 -0,04 0,11 -0,27        1,00     

Sig. (2-

tailed) 
0,55 0,51 0,79 0,49 0,07   

 

I Pearsons analys av de svenska företagen kan vi se att GAAP ETR har en positiv 

korrelation med CSR på en statistisk signifikant nivå. Både GAAP ETR och CASH 
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ETR visar en positiv korrelation med CSR men det är endast GAAP ETR som ligger på 

en statistiskt signifikant nivå.  

 

Tabell 10 Spearman’s Rho korrelationsanalys Sverige 

    CSR GAAP ETR CASH ETR SIZE ROA LEV 

 CSR  

Korrelation 

Koefficient 

               1,00          

Sig. (2-

tailed) 
       

 GAAP 

ETR  

Korrelation 

Koefficient 

               0,26                      1,00         

Sig. (2-

tailed) 
               0,08           

 Cash 

ETR  

Korrelation 

Koefficient 

               0,11      ,459**                 1,00        

Sig. (2-

tailed) 
               0,48                      0,00          

 SIZE  

Korrelation 

Koefficient 

 ,358*  -0,04     -0,12                    1,00       

Sig. (2-

tailed) 
               0,02                      0,82                    0,43         

 ROA  

Korrelation 

Koefficient 
-0,06                      0,07     -0,00      -,318*         1,00      

Sig. (2-

tailed) 
               0,72                      0,64                    0,99                    0,03        

 LEV  

Korrelation 

Koefficient 

               0,14                      0,19                    0,00                    0,20     -0,27            1,00     

 Sig. (2-

tailed)  
               0,37                      0,22                    1,00                    0,19            0,07       

 

Även i Spearman Rhos korrelationsanalys, som kan ses i tabell 10 ovan, visar en positiv 

korrelation mellan nyckeltalen GAAP ETR och CASH ETR. Inget av testen kommer 

dock ner på statistiskt signifikanta nivåer även om GAAP ETR är nära även med detta 

test, med en nivå på 0.08. Värt att notera är att kontrollvariabeln SIZE, vilket är en 

variabel för företagens totala tillgångar, har en positiv, statistiskt signifikant korrelation 
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med CSR. Detta ger en fingervisning om att storleken på företagen är en faktor för vilka 

företag som CSR-redovisar.  

4.2.3 Korrelationsanalyser Schweiz 

Vi kommer att precis som med de svenska företagen gå igenom både Pearsons och 

Spearmans korrelationsanalyser för de schweiziska företagen här nedan, med hjälp av 

tabell 11 och 12. 

 

Tabell 11 Pearsons korrelationsanalys Schweiz 

    CSR GAAP ETR CASH ETR SIZE ROA LEVERAGE 

CSR 

Pearson 

Korrelation 
1,00      

Sig. (2-

tailed) 
       

GAAP ETR 

Pearson 

Korrelation 
0,18 1,00     

Sig. (2-

tailed) 
0,16       

CASH ETR 

Pearson 

Korrelation 
0,14 ,658** 1,00    

Sig. (2-

tailed) 
0,27 0,00      

SIZE 

Pearson 

Korrelation 
0,16 – 0,15 -0,08 1,00   

Sig. (2-

tailed) 
0,23 0,24 0,57     

ROA 

Pearson 

Korrelation 
0,25 0,16 0,14 -0,01 1,00  

Sig. (2-

tailed) 
0,05 0,24 0,27 0,95    

LEVERAGE 

Pearson 

Korrelation 
0,00 – 0,19 – 0,07 – 0,04 – 0,07 1,00 

Sig. (2-

tailed) 
0,98 0,15 0,62 0,77 0,58   

 

Även i de schweiziska företagen ser vi en positiv korrelation mellan våra nyckeltal 

GAAP ETR och CASH ETR, men jämfört med de svenska företagen är det en relativt 

svag korrelation (0,18 respektive 0,14). Vi kommer dessutom inte ner på statistiskt 

signifikanta nivåer när vi använder oss av Pearsons analys, vilket vi gjorde för GAAP 

ETR när vi bara tittade på de svenska företagen. 
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Tabell 12 Spearman’s Rho korrelationsanalys Schweiz 

    CSR GAAP ETR CASH ETR SIZE ROA LEVERAGE 

 CSR  
 Korrelation 

Coefficient  
1,00      

  
 Sig. (2-

tailed)  
       

 GAAPETR  
 Korrelation 

Coefficient  
,357** 1,00     

  
 Sig. (2-

tailed)  
0,01       

 CASHETR  
 Korrelation 

Coefficient  
,298* ,480** 1,00    

  
 Sig. (2-

tailed)  
0,02 0,00      

 SIZE  
 Korrelation 

Coefficient  
0,25 0,20 0,03 1,00   

  
 Sig. (2-

tailed)  
0,06 0,12 0,83     

 ROA  
 Korrelation 

Coefficient  
0,17 0,05 ,317* -0,20 1,00  

  
 Sig. (2-

tailed)  
0,19 0,72 0,01 0,12    

 LEVERAGE  
 Korrelation 

Coefficient  
0,08 -0,18 -0,07 0,11 -,307* 1,00 

  
 Sig. (2-

tailed)  
0,57 0,17 0,57 0,40 0,02   

 

I tabell 12 ovan kan vi se att GAAP ETR och CASH ETR har en positiv korrelation 

med CSR samt att detta gäller på en statistisk signifikant nivå.  Vi ser även att företagets 

storlek, SIZE, har en positiv korrelation på en nivå som landar strax utanför statistisk 

signifikans (0,06). 

 

4.3 Regressionsanalyser för båda länderna 

I tabell 13 nedan visas resultaten för vår logistiska regressionsanalys av samtliga företag 

i denna studie. Det vi kan se direkt är att våra nyckeltal GAAP ETR och CASH ETR 

har en positiv relation till CSR. Detta kan vi se genom att värdet i ”B”-kolumnen är 

positivt. Vi ser dock att det inte är på en statistisk signifikant nivå för något av måtten, 
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även om GAAP ETR kommer väldigt nära med 0,07. Ju lägre värde vi har i kolumnen 

kallad ”Sig.”, desto mer säkra kan vi vara på att resultaten inte är orsakade av en 

slumpmässig variation i datamaterialet. Detta innebär alltså att resultaten för GAAP 

ETR är väldigt nära att uppnå statistisk signifikans medan resultaten för CASH ETR 

med sina 0,63 i signifikansnivå mycket väl kan bero på slumpmässig variation i 

datamaterialet.  

 

Tabell 13 Logistisk regressionsanalys för samtliga företag i studien 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

GAAP ETR 4,03 2,20 3,36 1,00 0,07 56,02 

CASH ETR 1,07 2,25 0,23 1,00 0,63 2,91 

SIZE 0,00 0,00 5,43 1,00 0,02 1,00 

ROA 1,95 2,33 0,70 1,00 0,40 7,01 

LEVERAGE 2,03 1,91 1,13 1,00 0,29 7,61 

Konstant -0,68 0,64 1,11 1,00 0,29 0,51 

 

4.3.1 Regressionsanalys för svenska företag 

I tabell 14 här nedan ser vi samma regressionsanalys som visades i tabell 13, men denna 

gång endast på de svenska företagen.  Vi kan se att även här har CASH ETR och GAAP 

ETR en positiv relation med CSR, i kolumnen B. Vi ser även liknande signifikansnivåer 

som när vi slog ihop länderna. GAAP ETR är på gränsen till att nå en statistiskt 

signifikanta nivå medan CASH ETR är ännu längre ifrån att uppnå samma mål.  

 

Tabell 14 Logistisk regressionsanalys för svenska företag 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

GAAP ETR 10,60 5,62 3,56 1,00 0,06 40 065,28 

CASH ETR 1,41 4,37 0,10 1,00 0,75 4,09 

SIZE 0,00 0,00 1,69 1,00 0,19 1,00 

ROA -0,70 4,38 0,03 1,00 0,87 0,50 

LEV 0,78 2,65 0,09 1,00 0,77 2,19 

Konstant -1,98 1,44 1,90 1,00 0,17 0,14 

 

4.3.2 Regressionsanalys för schweiziska företag 

Slutligen kommer vi att titta på en logistisk regressionsanalys med endast de schweiziska 

företagen. I tabell 15 här nedan ser vi återigen en positiv relation mellan GAAP ETR och CASH 
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ETR och CSR. Här ser vi dock att signifikansnivåerna i kolumnen ”Sig.” ligger över den 

normalt accepterade 0.05 nivån. Detta innebär att vi kan se det positiva sambandet vi förväntade 

oss att se, med en positiv relation mellan våra ETR-mått och CSR, men att vi inte kan utesluta 

att resultaten beror på slumpmässig variation i datamaterialet för de schweiziska företagen. 

 

 

Tabell 15 Logistisk regressionsanalys för Schweiziska företag 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

GAAP ETR 2,68 2,61 1,05 1,00 0,30 14,54 

CASH ETR 1,32 2,88 0,21 1,00 0,65 3,75 

SIZE 0,00 0,00 3,16 1,00 0,08 1,00 

ROA 3,74 4,08 0,84 1,00 0,36 42,08 

LEV 2,68 2,96 0,82 1,00 0,37 14,62 

Konstant -0,56 0,90 0,39 1,00 0,53 0,57 
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5. Resultatdiskussion, studiens bidrag och slutsats 

I denna avslutande del kommer vi att redogöra vår diskussion av de resultat vi har fått 

fram och koppla det till den teori som vi har lyft fram i detta arbete. Därefter kommer vi 

att redogöra studiens bidrag, slutsats samt vidare forskning. 

 

5.1 Diskussion av resultatet 

Grunden till denna studie har varit frågeställningen om det finns något samband mellan 

hållbarhetsredovisning och skatteaggressivitet. Hållbarhetsredovisning har under senare 

tid varit av intresse för forskning och så även sambandet mellan just 

hållbarhetsredovisning och skatteaggressivitet, där forskarna nått varierande resultat 

(Lanis och Richardson, 2012; Sari och Tjen, 2017; Huseynov och Klamm, 2012). 

Utifrån detta har studiens syfte varit att vidare bidra till de varierade resultaten inom 

detta forskningsområde. Då tidigare studier har gjorts runt om i världen men inte med 

fokus på Europa ansåg vi därför att en studie med europeiska företag vore intressant, 

framförallt då det antogs ett nytt direktiv av EU 2014 som ställer krav på de större 

företagen gällande att inkludera hållbarhetsredovisning i sina årliga finansiella rapporter 

(Europeiska kommissionen, 2014)  

 

Med hjälp av Datastream fick vi tillgång till det data som behövdes vilket möjliggjorde 

utförandet av denna studies syfte. Utifrån denna studies syfte samt tidigare forskning 

formades denna studies hypotes som nedan kommer diskuteras utifrån resultaten av 

regressionsanalyserna. Studiens hypotes löd enligt följande: 

 

 H1: Det finns ett negativt samband mellan CSR och skatteaggressivitet 

 

I våra korrelationsanalyser kunde vi se ett positivt samband mellan CSR och de två 

nyckeltalen GAAP ETR och CASH ETR. Dessa är som vi tidigare nämnt mått på hur 

mycket skatt företagen betalar. En ökning i dessa mått innebär med andra ord en 

minskning i skatteaggressivitet. Vi kan därmed se att företag som ägnar sig åt CSR 

också verkar ha en benägenhet att betala mer i skatt. Detta går i linje med tidigare 

forskning gjord av bland annat Huseynov och Klamm, (2012); Laguir et al. (2015), Hoi 

et al. (2013) samt Sari och Tjen (2017).  
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Vi valde att använda oss av två slags korrelationsanalyser för att demonstrera skillnaden 

som kan uppstå i analysen av korrelationen, Pearsons och Spearmans Rho. Medan båda 

analyserna visade ett positivt samband visade Spearmans Rho, som passade vår CSR-

variabel bättre eftersom den var binär. När vi slog ihop företagen från de båda länderna 

kunde vi dels se en högre korrelation för de två måtten (0,318 och 0,235) jämfört med 

Pearsons analys (0,19 respektive 0,13), men ännu viktigare kom båda måtten ner på en 

statistiskt signifikant nivå.  

 

Vi kunde även se att kontrollvariabeln SIZE, som är baserat på företagets totala 

tillgångar, hade en positiv korrelation till CSR på en signifikant nivå när vi gjorde en 

korrelationsanalys av länderna sammanslagna. Detta var något som kunde förväntas då 

större företag är mer benägna att ägna sig åt hållbarhetsredovisning då de ofta har 

allmänhetens ögon på sig (Lanis och Richardson, 2012).  

 

Då alla länder har olika lagar kring skatter ansåg vi att det var viktigt att även redogöra 

för korrelationen mellan skatteaggressivitet och CSR för de två länderna individuellt. 

När vi delade upp dem kunde vi fortfarande se en positiv korrelation för båda länderna 

men det var endast företagen i Schweiz som kom ner till en signifikant nivå. Detta visar 

risken med att försöka generalisera resultat baserat på en studie gjord för ett enda land, 

så som forskningen gjord av Lanis och Richardson (2012). Det är även viktigt att 

komma ihåg att denna studie endast riktar in sig på ett enda år, vilket endast ger en 

ögonblicksbild. En flerårsstudie hade gett mer generaliserbara resultat men även varit 

mer resurskrävande, vilket även Bryman och Bell (2013) lyfter fram. 

 

Enligt Deegan och Unerman (2011) vilar legitimitet på begreppet att det finns ett så 

kallat socialt kontrakt mellan företaget och samhället, där samhället ställer krav på 

företaget utöver kravet om att leverera varor och tjänster. Våra resultat tyder på att 

företag som ägnar sig åt hållbarhetsredovisning faktiskt försöker leva upp till det, 

åtminstone skattemässigt. Detta går i linje med det som Gray et al. (1995) säger kring 

att använda hållbarhetsredovisningen som en del av företagens dialog med samhället.  

 

Detta innebär även att risken för så kallad ”green washing” (Westervelt, 1986) minskar. 

Westervelt menade att företag försökte lyfta fram positiva aspekter i sin 

hållbarhetsredovisning för att skifta fokus från negativa aspekter av företaget, för att 
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inte skada varumärket i allmänhetens ögon. Då denna studie enbart har undersökt den 

skattemässiga aspekten kan vi inte utesluta green washing helt då vi inte har undersökt 

andra aspekter så som miljön eller det sociala.  

 

Vi gjorde även regressionsanalyser för länderna både individuellt och tillsammans för 

att vidare undersöka relationen mellan CSR och de två nyckeltalen GAAP och CASH 

ETR. Även här ser vi en positiv relation mellan nyckeltalen och CSR. Detta kan vi se 

genom att talen i B-kolumnen i regressionsanalyserna är positiva och inte negativa. I 

övrigt är det värt att notera att ingen av de tre regressionsanalyserna gav resultat på en 

signifikant nivå. Närmast kom GAAP ETR medan CASH ETR var långt från 

signifikant nivå. 

 

Som vi tidigare nämnt har vissa forskare påpekat att GAAP ETR som mått på 

skatteaggressivitet har svagheter, då upplupen skatt från tidigare års skatteavdrag kan 

påverka årets betalda skatt, vilket riskerar att ge en felaktig bild av hur de verkliga 

skatteavdragen för det analyserade året sett ut (Dyreng et al. 2008). Med detta i åtanke 

anser vi att man inte kan dra några slutgiltiga slutsatser baserat på sambandet mellan 

GAAP ETR och CSR. Då CASH ETR som mått speglar verkligheten i större 

utsträckning enligt Dyreng et al. (2008) och då detta mått inte har gett några statistiskt 

signifikanta resultat för varken Sverige eller Schweiz i regressionsanalyserna tyder det 

på att det kan finnas fler faktorer än CSR som påverkar företagens förhållningssätt till 

skatt.  

 

Som vi nämnt tidigare är CSR ett ämne som det forskats om i flertalet tidigare studier 

med varierande mål för forskningen (S. Lock, P. Seele, 2016; Lanis och Richardson, 

2012 samt 2015; Bonsón och Bednárová, 2014). Däremot har det som tidigare nämnts 

funnits ett stort tomrum i forskningen där man försökt undersöka kopplingen mellan 

CSR och skatteaggressivitet. Framförallt i en europeisk kontext har forskningen kring 

CSR och skatteaggressivitet lyst med sin frånvaro. Då skatteregler och kultur runt om i 

världen differentierar anser vi att det är viktigt att forskning bedrivs på olika 

populationer. Då denna studie, gjord på företag från två europeiska länder, uppnått 

liknande resultat som tidigare forskning gjord på S&P 500 firmor (Huseynov och 

Klamm, 2012), Frankrike (Laguir et al. 2015) samt Indonesien (Sari & Tjen, 2017) 
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bidrar denna studie till att styrka sannolikheten för ett negativt samband mellan CSR 

och skatteaggressivitet.  

 

Det är mycket intressant att reflektera över varför resultaten i denna studie inte går i 

linje med tidigare forskning (Lanis & Richardson, 2012). En anledning kan vara att 

skattelagarna är annorlunda i Australien jämfört med Sverige, Schweiz, USA, 

Indonesien och andra länder där forskning tidigare gjorts. Det kan även bero på att CSR 

som begrepp har sin grund i USA (De Geer et al. 2009), vilket innebär att det kan vara 

svårare för företag att komma undan med tvetydig CSR-information samt att vinsten 

med en mer skatteaggressiv strategi inte är stor nog för att uppväga risken för negativ 

publicitet om företagets skattestrategier blir ett diskussionsämne bland allmänheten. 

Även i Sverige är hållbarhetsredovisning en hög prioritering, vilken kan ses av att 

Sverige låg på första plats på Robecosams lista 2013 (Robecosam, 2013) över länder 

som hållbarhetsredovisar. 

 

Som tidigare nämnts har CSR vuxit fram sedan 1960-talet (Carroll, 1999) och forskning 

har gjorts kring olika aspekter av CSR. Samtidigt har både allmänheten och intressenter 

fått ett ökat intresse för hållbarhet och en önskan om att företagen tar sitt ansvar. En del 

av förklaringen till resultatet i denna studie kan förmodligen förklaras av det skälet. Att 

företag ägnar sig åt hållbarhetsredovisning är inget nytt, även om det blivit betydligt 

mer populärt de senaste åren. Forskning de senaste åren har visat att det till och med är 

så viktigt för företagen att allmänheten förstår hur mycket positiva saker de gör att de 

även förenklar informationen så mycket som möjligt så att alla ska förstå dem (Elliot et 

al. 2017).  

 

Då CSR innefattar flertalet olika komponenter kan man argumentera för att det är 

viktigt att undersöka huruvida företagen uppfyller kraven som allmänheten har på 

företagen på alla fronter. Även om majoriteten främst tänker på den humana aspekten 

samt miljöaspekten är det viktigt att även den ekonomiska delen undersöks. En del av 

skatten som företagen betalar in används, som vi tidigare redogjort för, till att betala för 

så kallade ”allmänna nyttigheter” (Freedman, 2003; Landolf, 2006; Freise et al. 2008). 

För vissa länder så som Australien har det till och med lett till så stora problem att 

skattemyndigheten känt sig tvungna att ta fram särskilda lagar för att förhindra alltför 

stora skatteavdrag (Lanis & Richardson, 2012). Vi kan genom resultaten i denna studie 
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konstatera att det verkar som att företag som vill ge en bild av att vara ansvarstagande 

faktiskt också verkar vara det, åtminstone när det gäller skatteaspekten av 

hållbarhetsredovisningen. 

 

5.2 Studiens bidrag och slutsats 

5.2.1 Bidrag 

Syftet med denna studie var att empiriskt undersöka om det fanns ett samband mellan 

om företag hållbarhetsredovisar eller inte och så kallad skatteaggressivitet. Genom en 

litteraturstudie och en empirisk undersökning har vi bidragit till CSR-forskningen i 

allmänhet och forskningen om skatteaggressivitet i synnerhet. Liknande forskning har 

gjorts tidigare på företag från Australien (Lanis och Richardson, 2012), Indonesien (Sari 

och Tjen, 2017), S & P500 företag (Huseynov och Klamm, 2012) med flera men vi har 

sett ett stort tomrum i forskningen i europeisk kontext. Denna studie har bidragit till att 

fylla det tomrummet genom att den undersökt sambandet mellan CSR och 

skatteaggressivitet i två europeiska länder, Sverige och Schweiz.  

 

Denna studie har i likhet med ett flertal tidigare studier (Huseynov och Klamm, 2012; 

Laguir et al. 2015; Hoi et al. 2013; Sari och Tjen, 2017) sett ett negativt samband 

mellan hållbarhetsredovisning, så kallad CSR, och skatteaggressivitet. Det som gör att 

denna studie står ut jämfört med tidigare forskning är att den är gjord i en europeisk 

kontext, på företag från Sverige och Schweiz. På så vis har denna studie bidragit till en 

ökad förståelse inom området. 

 

Det vi vet är att hållbarhetsredovisning blivit allt mer populärt bland företag runt om i 

världen och då framförallt bland de större företagen som ofta syns i media (Lanis och 

Richardson, 2012). Som vi nämnt tidigare ställer allmänheten fler krav på företaget 

utöver att de ska producera de varor och tjänster som allmänheten eftertraktar (Deegan 

och Unerman, 2011). Vi har i denna studie kunnat styrka att företagen faktiskt lever upp 

till hållbarhetsredovisningen, åtminstone i den ekonomiska aspekten.   

 

Vi har i denna studie sett att man, genom att titta på ett enskilt år, endast kan få en 

ögonblicksbild av hur det såg ut det aktuella året. Detta är något som både företag och 

framtida forskare bör ha i åtanke. För företagens del handlar det om att vara tydliga med 
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informationen i hållbarhetsredovisningen för att undvika missförstånd med allmänheten. 

Framtida forskare som studerar sambandet bör samtidigt ha i åtanke att en flerårsstudie 

är att föredra för att få ett så verklighetstroget resultat som möjligt. 

5.2.2 Bidragens trovärdighet 

Ett av målen som oftast lyfts fram när det handlar om studier av kvantitativt slag är 

generalisering enligt Bryman och Bell (2013). Ett resultat kan endast generaliseras till 

populationen utifrån man hämtat sitt urval (Bryman och Bell, 2013). Då vi i denna 

studie har tittat på företag från både Sverige och Schweiz är det alltså i första hand 

relevant att försöka uppnå en generalisering för de båda länderna. Eftersom CSR och 

framförallt skattelagar kan skilja sig oerhört länder emellan är det viktigt att gå ett 

längre i denna studie. Genom att analysera korrelationerna mellan länderna både 

gemensamt och individuellt anser vi att vi lyckats uppnå de mest generaliserbara 

resultaten möjligt för en studie gjord på företag från mer än ett land.  

 

Då denna studie endast har tittat 2015 års data gällande CSR och företagens 

skatteavdrag vill vi dock höja ett varningens finger för att dra alltför stora slutsatser på 

studiens resultat. Då skatteavdrag varierar från år till år skulle det behövas en 

longitudinell studie för att få ett mer reliabelt resultat, vilket vi nämnt tidigare. Däremot 

anser vi att denna studie har uppnått en nog bra reliabilitet, replikerbarhet samt validitet 

enligt Bryman och Bells (2013) kriterier för att studien ska kunna ge en fingervisning 

om sambandet mellan CSR och skatteaggression. 

5.2.3 Slutsats 

Denna studies syfte har varit att göra en empirisk undersökning för att se om det finns 

ett samband mellan om företag hållbarhetsredovisar eller inte och skatteaggressivitet 

bland företag i Sverige och Schweiz. Våra resultat indikerar på att det finns ett negativt 

samband mellan CSR och skatteaggressivitet, även på en statistiskt signifikant nivå, där 

signifikansnivån varierat mellan p < .05 och p < 0.01 mellan länderna.  

 

Detta överensstämmer inte med tidigare forskning gjord av Lanis och Richardson 

(2012), men ger stöd åt forskning gjord av Huseynov och Klamm, 2012; Laguir et al. 

2015; Hoi et al. 2013; Sari och Tjen, 2017). Vidare kan vi inte utesluta så kallad green 

washing (Westervelt, 1986), där företagen lyfter fram skatten som något positivt medan 

andra aspekter av företaget gör negativa handlingar, sker. Vi kan dock se att företagen 
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lever upp till det ”sociala kontraktet” som legitimitetsteorin vilar på (Deegan och 

Unerman, 2011), åtminstone den ekonomiska aspekten av det, genom att företag som 

hållbarhetsredovisar tenderar att göra mindre skatteavdrag och därför betalar mer av sin 

rättmätiga del av skatten. 

 

5.3 Studiens begränsningar 

Denna studie har uteslutande använt sig av sekundärdata inhämtat via Datastream. Vi 

har använt oss av databasen Asset4 vilket samlar in CSR-data från företag runt om i 

världen. Då Datastream är ett program som använts i tidigare forskning kring CSR anser 

vi att det är reliabelt. Då vi varken haft tid eller möjlighet att dubbelkolla all data för så 

pass många företag som använts i denna studie tvingas vi lita data vi fått via 

Datastream. Vi har sedan fått ut data i Excel-filer som vi bearbetat och sedan använt 

statistikprogrammet SPSS för att göra analyser. 

Denna studie är av tvärsnittsdesign och tittar på ett enskilt år. Då tidigare forskare 

påpekat att måtten för skatteaggressivitet har sina brister genom att endast titta på korta 

perioder så som ett enskilt år, inser vi att det finns brister i denna studie (Dyreng et al, 

2008). 

Dyreng et al. (2008) har i sin studie gällande långsiktig skatteplanering ett urval på 2439 

unika företag över en tidsperiod varierande mellan ett till tio år. Detta motiveras som vi 

nämnt här ovan med att just betalda skatter över en kort tid kan ge en missvisande bild 

av hur verkligheten ser ut då ett enskilt år kan skilja sig rejält gentemot övriga år. 

Då denna studie är av en tvärsnittsstudiedesign och inte av en longitudinell design kan 

inte ett kausalt samband undersökas. Även om vi anser att all forskning som bidrar till 

en ökad förståelse kring hållbarhetsredovisning och skatteaggressivitet är av nytta, inser 

vi att en mer omfattande studie hade varit av större nytta. En longitudinell studie med 

ett större urval som kunnat undersöka även det kausala sambandet hade därför kunnat 

göra ännu större avtryck inom området skatteaggressivitet.  

 

5.4 Förslag på vidare forskning 

Under arbetets gång med denna studie har intresset för framförallt 

hållbarhetsredovisning blommat ut. Som vi nämnde under studiens begränsningar fanns 

det vissa faktorer som begränsade denna studie. Vi kommer diskutera ett par förslag på 

vidare forskning i detta kapitel. 
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Som vi nämnt tidigare i denna studie har många forskare haft problem med att hitta mått 

som klart kan sägas mäter just skatteaggressivitet. Skatteaggressivitet kan, som vi 

nämnt tidigare, orsaka så pass stora problem för länder att det blivit straffbart att göra 

för stora avdrag i skatten. Just därför skulle det vara väldigt intressant att se en 

storskalig studie av en longitudinell design där sambandet mellan CSR och 

skatteaggressivitet studeras.  

 

Lanis och Richardson (2012) har som tidigare nämnts gjort en studie där de undersökte 

om det fanns ett samband mellan mängden CSR-relaterad information som företagen 

släppte och storleken på skatteavdrag som gjordes. En svaghet med deras studie var att 

den hade ett relativt litet urval för en kvantitativ studie, endast fyrtio företag, och 

samtliga var baserade i Australien. Att göra liknande studier med ett förhoppningsvis 

större urval i andra länder är något som vi tror skulle kunna bidra mycket till 

forskningen inom fältet. 

 

Slutligen vill vi påpeka att CSR skiljer sig mellan olika länder, vilket även Forte (2013) 

nämner. Därför kan det vara problematiskt att jämföra de resultat man får fram länder 

emellan. Då vi i denna studie fick olika resultat för Sverige och Schweiz i denna studie 

skulle vi personligen tycka att det vore väldigt intressant att forska kring vad orsaken till 

detta var. Eftersom studier kring CSR och skatteaggressivitet är ett relativt nytt ämne 

anser vi att det finns en enorm potential för forskning i detta fält.   
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