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Sammanfattning
Titel: Har företagets lönsamhet en modererande effekt på relationen mellan skatteundandragande
och Corporate Social Responsibility? En kvantitativ studie på 460 publika europeiska bolag
under en tioårsperiod
Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi.
Författare: Elin Österlund
Handledare: Jan Svanberg
Datum: 2018 – maj
Syfte: Företagens sociala ansvar diskuteras alltmer frekvent och CSR har vuxit fram som en
viktig fråga för företagen och dess intressenter. Som en respons på detta har frågan kring
företagens ansvar att betala skatt också lyfts fram som en del i det sociala ansvaret. Då tidigare
studier visat på motstridiga resultat har det diskuterats om företagets lönsamhet har någon
påverkan på sambandet mellan CSR och skatteundandragande, och att denna modererande
variabel kan vara en orsak till de tidigare motstridiga resultaten. Syftet med denna studie är därför
att undersöka om företagets lönsamhet har någon påverkan på sambandet mellan CSR och
skatteundandragande, baserat på företag på den europeiska marknaden.
Metod: Studien använder en positivistisk forskningsfilosofi med en hypotetisk-deduktiv ansats.
Studien har en kvantitativ forskningsstrategi och en longitudinell design som genomförts med
data över tio år på 460 publika europeiska företag, för åren 2007-2016. Studien bygger på
sekundär data från databasen Thomson Reuters Datastream. Data har analyserats i
statistikprogrammen SPSS och STATA.
Resultat & slutsats: Studiens resultat ger bevis på att lönsamheten har en viss modererande
effekt på sambandet mellan CSR och skatteundandragande. Företag som visar på en hög
lönsamhet visar istället på ett större positivt samband mellan CSR och skatteundandragande,
vilket tyder på att de ser skatt och CSR som två åtskilda aktiviteter. Resultatet gällande olika
institutionella strukturers påverkan på sambandet, visar att det finns skillnader beroende på vilken
institutionell struktur företaget befinner sig inom. Studiens slutsats är därför att lönsamheten har
en modererande effekt på sambandet mellan CSR och skatteundandragande, samt att lönsamma
företag visar större tendenser för skatteundandragande aktiviteter än mindre lönsamma.
Examensarbetets bidrag: Studien bidrar till den empiriska forskningen för europeiska företag,
gällande sambandet mellan CSR och skatteundandragande. Den bidrar även till att öka den
empiriska forskningen på ämnesområdet samt huruvida företagets institutionella tillhörighet
påverkar ovan nämnda samband. Resultatet bidrar med värdefull teoretisk information till den
motstridiga forskningen gällande sambandet mellan CSR och skatteundandragande.
Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag till fortsatt forskning är att använda andra mått för
skatteundandragande, då begreppet anses vara så brett. Ytterligare ett förslag är att utföra en
liknande studie där CSR delas utifrån dess olika dimensioner för att se om det finns skillnader
mellan dem. Ur ett populationsperspektiv finns det ett gap gällande den globala forskningen, ett
förslag är därför att genomföra en liknande studie, där börsnoterade bolag från hela världen
inkluderas. Där företagen sedan fördelas utifrån den institutionella struktur som de tillhör, för att
analysera resultatet utifrån institutionell nivå i ett globalt perspektiv.
Nyckelord: CSR, ETR, ESG, socialt ansvar, skatteundandragande, slack resource-teorin och
lönsamhet.

Abstract
Title: Does the company profitability have a moderating effect on the relationship between tax
avoidance and Corporate Social responsibility? A quantitative study of 460 public European
companies over a ten-year period
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Aim: Companies social responsibility has been discussed more frequently and CSR has grown
to be an important question for companies and their stakeholders. As a response to this the
question regarding companies’ responsibility to pay tax has also been lifted as a part of their
social responsibility. Earlier studies has showed contradictory results regarding the relation
between CSR and tax avoidance, and arguments regarding companies results has emerged as an
moderating variable to the relation. The purpose of this study is to examine the correlation
between CSR and European companies’ effective tax rate, and if the influence of profitability
has any effect on this relation.
Method: The study is assumes a positivistic research philosophy with a hypothetical-deductive
approach. The study has a quantitative strategy and a longitudinal design, implemented with tenyear data of 460 public European companies, for the time period 2007-2016. The study is based
on secondary data from the database Thomson Reuters Datastream. The data has been analyzed
in two statistical programs, SPSS and STATA.
Result & Conclusions: The result of the study gives some evidence that profitability has a
moderating effect on the relationship between CSR and tax avoidance. Companies that has high
profitability shows a greater positive relationship between CSR and tax avoidance, which
indicates that they view tax and CSR as substitutes or as two opposite activities. The result
regarding different institutions influence on this relationship, shows that there are differences
depending in which institution the company is located. The conclusion from this study is
therefore that profitability have a proven moderating effect on the relationship between CSR and
tax avoidance, companies with high profitability does show greater tendencies to use more tax
avoidance when their CSR-activities are higher, then does companies with less profitability.
Contribution of the thesis: The study contributes to the empirical research for European
companies, regarding the relationship between CSR and tax avoidance. It also contributes to the
empirical research in this area of research, and whether or not the companies sectorial or
institutional belonging effect the relationship between CSR and tax avoidance. The result
contributes with valuable theoretical information to the contradictory research regarding the
relationship between CSR and tax avoidance.
Suggestions for future research: One suggestion for future research is to use other
measurements for tax avoidance, when the description of tax avoidance is so wide. Another
suggestion is to do a similar study where CSR is divided into its separate dimensions to see if
there is differences between them, regarding the relation towards tax avoidance. From a
population perspective there is a gap regarding the global research on this subject, one suggestion
is therefore to perform a similar study, where public companies from all over the world is
included. Then group the companies depending on which institution the belong to, to analyse the
results from an institutional level from a global perspective.
Key words: CSR, ETR, ESG, Social Responsibility, Tax Avoidance, Slack Resource Theory,
and Pre-tax Earnings Performance.
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1. Inledning
I detta inledande kapitel redogörs studiens bakgrund, problemformulering och avslutas med en
redogörelse av studiens frågeställningar, syfte och avgränsning.

1.1 Bakgrund
Företags sociala ansvar har sedan länge diskuterats och rapporterats, studier har visat att företag
redan i slutet på 1800-talet redovisade hur de tog sitt sociala ansvar (Guthrie & Parker, 1989;
Unerman, 2000). Begreppet Corporate Social Responsibility (CSR) grundlades dock först på
1950-talet och byggde då på en idé som framförallt förknippades med välgörenhet och liknande
allmännyttiga åtgärder för samhället, utan större koppling till företagets lönsamhet (Carroll &
Shabana, 2010; Moura-Leite & Padgett, 2011). Under 1960- och 1970-talet började forskning
inom CSR ta större plats och enligt Moura-Leite et al. (2011) rörde forskningsfrågorna
framförallt vad socialt ansvar innebär och hur det ska hanteras av företagsledningen. Intresset
för hållbarhetsfrågor ökade ytterligare år 1987 i samband med att World Commission on
Environment and Development (WCED) släppte sin rapport, Our Common Future, även känd
som the Brundtland Report. Rapporten ville skapa en global agenda för förändring för att
minska vår påverkan på den globala miljön (Deegan & Unerman, 2011). Utveckling skulle
enligt rapporten ske på sådant sätt att företagen kan nå sina mål idag, utan bekostnad på
kommande generationer (World Commision on Environment and Development, 1987). MouraLeite et al. (2011) menar att företagen under 1980-talet började ta hänsyn till fler intressenters
åsikter än endast ägarnas.

Från 1990-talet och framåt har uppmärksamheten kring CSR ökat både inom
företagsekonomisk forskning och praktik (Lee, 2008; Taneja, Taneja, & Gupta 2011). CSR är
numera ett väletablerat begrepp inom den företagsekonomiska sfären, trots att det fortfarande
diskuteras hur det ska definieras (Carroll et al., 2010; Malik, 2014). Matten och Moon (2004)
samt Freeman och Hasnaoui (2011) menar att CSR fungerar som en paraplyterm som innefattar
olika överlappande områden, som berör interaktionen mellan företag och samhället i en hållbar
kontext. Montiel (2008) förklarar att CSR och hållbarhet är två begrepp som ofta sammanlöper,
båda begreppen beskriver att företag måste balansera det ekonomiska, sociala och miljömässiga
för en hållbar framtid. Ett generellt accepterat sätt att se på begreppet CSR bland forskare idag,
1
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är att ta ett ansvar utöver det lagen kräver för sina anställda, samhället och miljön (Barnea &
Rubin, 2010; McWilliams & Siegel, 2001; McWilliams, Siegel & Wright, 2006).

I modern tid har multinationella företag som Starbucks, Google och Amazon anklagats för
omoraliskt företagande på grund av att ”de genom att använda skattelagstiftningen både
nationellt och internationellt för att omoraliskt minimera sina skatteförpliktelser” (Margaret
Hodge, f.d. ordförande i Storbritanniens parlamentskommitté för offentliga räkenskaper,
Lawless, 2012). ”Den korrosiva påverkan av skatteundandragande” (Sikka, 2013, s. 26) har
exponerats av organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), undersökande
journalister, visselblåsare och andra intressenter har pressat företag till att börja se deras
skatteplanering som en del av CSR (Christensen & Murphy, 2004; Jenkins & Newell, 2013).
Utifrån detta synsätt anses skattebetalningarna vara en stor del av företagens samhällsansvar
och det bör finnas en stark koppling mellan företagens CSR-aktiviteter och viljan att betala
skatt. De senaste avslöjandena innefattar Panamadokumenten (ICIJ, 2017) och Offshore-läckan
(ICIJ, 2013), där det framkommit bevis på att stora multinationella företag undviker att betala
skatt genom att skicka pengar till brevlådeföretag i skatteparadis. Det har också visat sig att ett
flertal av dessa företag har omfattande CSR- och välgörenhetsprogram, dessa till synes
motsägelsefulla aktiviteter utgör därför ett intressant forskningsområde.

En möjlig tolkning av dessa motstridiga aktiviteter återfinns i en artikel från The Guardian
(2009), som visar ett resultat från en enkätundersökning bland skattedirektörer, som är eniga i
att skattebetalningar inte är ett socialt problem relaterat till CSR. De aktiviteter som visar på
företagets samhällsansvar i form av till exempel CSR-aktiviteter anses vara frivilliga, medan
skattebetalningarna är obligatoriska och styrs av myndigheter. Detta innebär också att företagen
genom att minska sina skattebetalningar kan få mer resurser att lägga på CSR-aktiviteter och
då får fler valmöjligheter. Oavsett synsätt på kopplingen mellan skatteundandragande 1 och
CSR, så finns det ett ökat intresse kring båda dessa fenomen dels separat, men även relationen

1

Skatteundandragande kommer genom denna uppsats förklaras som en paraplyterm för de skatteundvikande
aktiviteter ett företag kan använda sig av för att minska sina skattekostnader som genererar en skattebetalning till
staten. Skattebetalning är den inkomstskatt företaget betalar utifrån sitt resultat, efter eventuella skattesänkande
manipulationer. Vilket ligger i linje med Davis et al. (2016) beskrivning av begreppet.
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dem emellan. Resultaten från tidigare forskning är tvetydig, varpå ytterligare forskning kring
sambandet efterfrågas (Lanis & Richardson, 2012).

Ett företags skatteplanering påverkar en stor krets av viktiga intressenter, bland annat staten, de
anställda och samhället i stort (Lanis et al., 2012). Skatteundandragande kan vara en del i
företagens skatteplanering och beskrivs enligt Palan, Murphy och Chavagneux (2010) som
någon av följande aktiviteter: betalning av mindre skatt än vad som kan krävas genom en
kvalificerad tolkning av landets lagar; betalning av skatt på vinst som deklarerats i ett annat
land än där de verkligen förvärvats; eller senare betalning än när vinsterna faktiskt gjordes.
Begreppet har därför en mycket bred definition vilket exemplifieras av Hanlon och Heitzman
(2010) som beskriver att skatteundandragande är en skatteplaneringsstrategi som sträcker sig
från lagliga skattereduktioner till olagliga handlingar som skatteflykt och gråzonen däremellan.
Den skattejurisdiktion som ett företag befinner sig i, är en av företagens största intressenter, då
den är beroende av företagets skattebetalningar för att kunna förse samhället med offentliga
varor och tjänster. Skatteundandragande innebär att dessa betalningar minskar i stor
utsträckning, vilket påverkar samhället i stort (Watson, 2015).

1.2 Problemdiskussion
Det finns en pågående debatt huruvida vad som kan klassas som skatteundandragande och om
det faktiskt är något som ska beröras inom CSR (Hanlon et al., 2010; Hasseldine & Morris,
2012; Sikka, 2010). Jenkins et al. (2013, s. 378) beskriver företagens skatteplaneringsstrategi
som ”det nya forskningsområdet inom progressiv CSR”. Tidigare forskning har framförallt
fokuserat på att dokumentera en eventuell association mellan CSR och skatteundandragande,
med motsägelsefulla resultat. Studierna har visat på resultat i olika riktningar, en del med en
negativ relation, andra en positiv och vissa med inget samband, förklaringarna och
teorikopplingarna är varierande (Davis, Guenther, Krull & Williams, 2016; Hoi, Wu & Zhang,
2013; Kim, Park & Wier, 2012; Lanis et al., 2012; Watson, 2015).

En studie utförd av Hoi et al. (2013) visar på att det finns en negativ relation mellan CSR och
skatteundandragande, deras tolkning var att skatteundandragande är en indikation för
företagskulturen som är associerad med avsaknaden av CSR och att detta kan kopplas till
företagskulturteorin. Lanis et al. (2012) har också konstaterat att det finns en negativ association
3
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mellan nivå av CSR-avslöjande och effektiva skattesatser (ETR), de menar dock att ETR inte
återspeglar aggressivt skatteundvikande fullt ut och att nivån av CSR-avslöjande inte
nödvändigtvis visar på CSR-aktiviteter. Kim et al. (2012) fann att företag som är socialt
ansvarsfulla i mindre utsträckning använder sig av skatteundandragande aktiviteter, än de
socialt oansvarsfulla företagen.

Davis et al. (2016) konstaterade dock å andra sidan att det finns en positiv relation mellan CSR
och skatteundandragande, vilket enligt dem beror på att företag inte ser skatteundandragande
som en del av CSR. Studien visade att företag som hade högt CSR-betyg oftare tendrar att
använda sig av lobbying som en del i sin skatteplaneringsstrategi, än de mindre socialt
ansvarsfulla, med lägre betyg. Resultaten blir därför motsägelsefulla, då det finns studier som
både tyder på positiva och negativa associationer mellan CSR- och skatteundandragande
aktiviteter. De flesta studier som har hittat en negativ relation mellan CSR och
skatteundandragande har generellt använt ett större urval än de som funnit en positiv relation.
Detta är en indikation på att det finns variabler som ännu inte utforskats.

CSR kräver resurser vilket skapar en konkurrens vid fördelningen av resurser mellan aktieägare
och andra intressenter. Tillgången på resurser blir därför viktig för att fastslå hur stora resurser
ett företag kan satsa på CSR (Aguilera, Rupp, Williams & Ganapathi 2007; Waddock & Graves
1997; Watson, 2015). Lys, Naughton och Wang (2015) konstaterar att CSR är något som
lönsamma företag kan sysselsätta sig med och att företagets utgifter för CSR kan signalera
förväntad framtida lönsamhet. Skatter påverkas på liknande sätt av företagets lönsamhet, då
skatter till viss del är en fördelning av resurser mellan aktieägare och andra intressenter
(Watson, 2015). Detta går hand i hand med slack resource-teorin som enligt Campbell (2007)
förutsäger att ju bättre lönsamhet ett företag har, desto större möjlighet har de att fördela
resurser till intressenter utöver aktieägarna. Detta kan potentiellt innebära större satsningar på
CSR-aktiviteter och högre skattebetalningar (Campbell, 2007). Det samma gäller omvänt, ju
sämre lönsamhet, desto mindre resurser till CSR-aktiviteter och skattebetalningar, även om
skattebetalningen i större utsträckning baseras på resultatet (Watson, 2015). Skattebetalningar
och CSR berör en generell förflyttning av resurser från aktieägarna till övriga intressenter, vilket
tyder på att det finns en stark länk mellan dem (Hanlon et al., 2010). Kostnader för CSRaktiviteter är generellt svårare att justera än skattebetalningar, då investeringar i CSR-aktiviteter
ofta är långsiktiga och är inte lika sammanlänkade med företagets resultat som
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skattebetalningarna är (Watson, 2015). Zimmerman (1983) beskriver också att när resultatet är
lägre, minskar även den politiska granskningen och skatteundandragande har då lägre icke
skattemässiga kostnader. Watson (2015) konstaterade i sin studie att företagets lönsamhet har
en modererande2 effekt på sambandet mellan CSR och skatteundandragande, där en brist på
socialt ansvar är positivt associerad med skatteundandragande för företag med låg lönsamhet,
men effekten försvinner när lönsamheten ökar. Denna studie visade även att CSR är positivt
associerat med skatteundandragande när lönsamheten är låg, men försvinner när lönsamheten
ökar. Watson (2015) beskriver att företagen lägger mindre vikt på icke-aktieägande intressenter
när företaget har mindre resurser och kopplar detta till slack resource-teorin.

Länken mellan CSR och skatteundandragande kan enligt Moser och Martin (2012) samt Preuss
(2012) ses utifrån två olika teorier kring företagets ansvar; aktieägar- och intressentteorin. Inom
aktieägarteorin anses staten vara ansvarig för skatterna, medan ledningen ska fokusera på att
maximera företagets vinster (Friedman, 1970; Hasseldine et al., 2012; Timonen, 2008).
Teoretiker inom intressentteorin anser å andra sidan att CSR är en frivillig aktivitet med
moraliska undertoner (Timonen, 2008). Sikka (2010, s. 153) beskriver att företag som tar en
roll som ansvarstagande medborgare, men undviker skatter bedriver ”organiserat hyckleri”.
Sambandet mellan CSR och skatteundandragande som vi kan se ovan är inte klart definierat
och teorierna kopplade till dessa eventuella samband är varierande och kommer förklaras
djupare i uppsatsens teoridel.

Olika intressenters attribut har fått ökat intresse (Frooman, 1999) för att hjälpa ledningen att
bestämma hur de ska fördela sin tid, energi och andra knappa resurser för att möta olika
intressentgruppers viljor (Vos, 2003; Philips, 2004). Cooper, Crowther, Davies och Davis
(2001) beskriver att när intressentteorin används som ett ledarskapsverktyg så ligger fokus
framförallt på att identifiera vilka intressenter som är viktigast, och som därför bör få mest
uppmärksamhet från ledningen. Det anses självklart att olika intressentgrupper kan ha väldigt

2

Modererande effekt betyder till exempel att ökad lönsamhet kan leda till ett starkare samband mellan CSR och
företagens effektiva skattesats. Den modererande variabeln (moderatorn) är alltså en förstärkare som fungerar som
en kran som kan reglera styrkan hos sambandet mellan, i mitt fall CSR och effektiv skattesats. Sambandet mellan
effektiv skattesats (hur mycket skatt företagen faktiskt betalar) och CSR kan alltså vara olika starkt vid låg
respektive hög lönsamhet.
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olika samt konkurrerande behov och intressen (Neville & Menguc, 2006; Sen, Bhattacharya, &
Korschun, 2006). Mitchell, Agle och Wood (1997) beskriver att företagens CSR-policys och
aktiviteter ser olika ut inom olika sektorer (branscher), på grund av de intressenter som företaget
till störst del är beroende av. Utifrån detta synsätt bör sektorernas karaktärsdrag vara en stor
drivkraft för vilka CSR-aktiviteter och de resurser som läggs på detta (Siegel & Vitaliano,
2007). Tidigare forskning inom CSR har visat att det finns ett behov av att studera vilken sektor
företagen befinner sig i för att få en ytterligare dimension till varför och hur företag använder
CSR (Boutin-Dufresne & Savaria, 2004; Sturdivant & Ginter, 1977; Waddock et al., 1997).
Cottrill (1990) argumenterar för att all undersökning av CSR som misslyckas med att interagera
en sektornivå, kommer vara bristfällig. Det finns dock annan forskning (Balabanis, Philips &
Lyall, 1998; Cowen, Ferreri & Parket, 1987) som menar på att det inte alls är lika viktigt att
visa på en sektornivå, eftersom deras fynd inte tyder på några skillnader. Waddock et al. (1997)
menar dock på att det finns stora skillnader i CSR-aktiviteter mellan olika sektorer, på grund av
deras diversifierade karaktärsdrag.

Tidigare forskning på området har framförallt fokuserat på den amerikanska marknaden och de
liberala marknadsekonomierna (Liberal Market Economies, LME) (Davis et al., 2016; Hoi et
al., 2013; Huseynov & Klamm, 2012; Landry, Deslandes & Fortin, 2013; Lanis & Richardsson,
2015; Watson, 2015) och det finns lite publicerad forskning gällande europeiska företag som
hör till de koordinerade marknadsekonomierna i kontinentaleuropa (Coordinated Market
Economies, CME). Det finns tidigare studier som visat på att det finns institutionella skillnader
mellan den amerikanska och europeiska marknaden. En stor skillnad är att de amerikanska
bolagen följer det regelbaserade regelverket GAAP, i vilken reglerna följs genom strikt
bokstavstolkning. De europeiska företagen tillämpar det principbaserade regelverket IFRS där
reglerna tolkas utifrån bakomliggande principer (Bjurman & Weihagen, 2014). Capkun, Collins
och Jeanjean (2016) samt Doukakis (2014) menar att förväntningarna vid införandet av IFRS
var att rapporternas kvalitet och transparens skulle öka, vilket skulle underlätta möjligheten att
göra jämförelser mellan företagens finansiella rapporter. Doukakis (2014) menar att IFRS
kräver fler detaljer och noter i de finansiella rapporterna än GAAP. Det kan därför antas vara
svårare för de europeiska företagen att justera sitt resultat före skatt och sin resultatutveckling
än för ett amerikanskt företag och därför svårare att skatteplanera genom resultatmanipulering.
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Ytterligare en institutionell skillnad är olika rättstraditioner, där LME-länderna ofta tillämpar
common law-traditionen där lagstiftningen baseras på utfall från tidigare prejudicerande
domslut, medan CME-länderna ofta följer civil law-traditionen, som baseras på den skrivna
lagtexten (Glenn, 2007). Olika rättstraditioner påverkar med stor sannolikhet de beslut som
företagen fattar (Crouch, 2005; Deeg & Jackson, 2007) och även hur skattelagstiftningen är
uppbyggd. Det finns även tidigare studier som visat på att det finns väsentliga skillnader
gällande stämningsrisken mellan dessa kontinenter (Garcia-Blandon & Argilés-Bosch, 2016;
Koh, Qian & Wang, 2014; Seetharaman, Gul & Lynn, 2002). Doh och Guay (2006) menar att
CSR-aktiviteter betraktas på olika sätt mellan USA och Europa, vilket beror på beror just på de
institutionella strukturernas skillnader som nämns ovan. Det resultat som den tidigare
forskningen visat som endast baserats på amerikanska bolag, bör därför inte direkt kunna
generaliseras till Europa. Det finns därför ett forskningsgap gällande den europeiska
marknaden, som därför är väsentlig att undersöka.

Jag har gjort en litteraturstudie för att hitta eventuella tillkortakommanden i tidigare forskning.
Litteraturstudien visar att tidigare forskning främst har fokuserat på att dokumentera en
eventuell association mellan CSR och skatteundandragande, med motsägelsefulla resultat. Det
har även gjorts studier inom slack resource-teorin (Campbell, 2007) som dragit slutsatser om
företags lönsamhet3 och möjlighet att satsa resurser på CSR. Jag har endast hittat en amerikansk
studie (Watson, 2015) som berör alla dessa tre variabler; skatteundandragande, CSR och
företagets lönsamhet, denna studie är dock begränsad till amerikanska börsbolag. Det finns ett
fåtal uppsatser på kandidatnivå, där skatteundandragande och CSR studerats, i dessa har dock
inte resultatpåverkan studerats i någon större utsträckning. De har lagt vikten vid att
dokumentera ett eventuellt samband mellan skattebetalningar och CSR-aktiviteter. Det som gör
denna studie unik och som utgör ett bidrag till forskningen är följande:

➢ Studien

undersöker

hur

företags

lönsamhet,

påverkar

relationen

mellan

skatteundandragande och CSR, vilket är ett viktigt empiriskt bidrag till den tidigare
motsägelsefulla forskningen om sambandet mellan CSR och skatteundandragande.

3

Genom studien kommer begreppen lönsamhet och resultat användas växelvis, båda begreppen refererar till
företagets nivå av Pre-Tax Return On Assets (PTROA).
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Tidigare studiers motstridiga resultat kan bero på att dessa studier inte beaktat att
företagens lönsamhet kan moderera sambandet.
➢ Studien bidrar till den företagsekonomiska forskningen inom CSR genom att utföra den
första omfattande studien rörande huruvida företagens lönsamhet, påverkar relationen
mellan skatteundandragande och CSR, baserat på europeiska företag. I litteraturstudien
identifierades endast en liknande undersökning som utgått ifrån amerikanska data
(Watson, 2015). Min studie jämför de europeiska länder som klassas som CME- och
LME-länder för att visa på eventuella skillnader i sambandet, mellan olika
institutionella strukturer.
➢ Studien bidrar till litteraturen om sambandet mellan CSR och skatteundandragande med
en förklaring till varför tidigare studier hittat motsägelsefulla resultat, som utvidgar
tidigare förklaringar (slack resource-teorin, intressentteorin, riskhanteringsteorin).
Studien anför att sambanden kan förklaras av att CSR-aktiviteter och skattebetalningar
drivs av olika typer av motivation, inre och yttre motivation.

1.3 Frågeställning
Studiens huvudsakliga frågeställning är:
➢ Har

företagets

lönsamhet

en

modererande

effekt

på

relationen

mellan

skatteundandragande och CSR?

1.4 Syfte
Syftet med studien är att förklara om företagets lönsamhet har någon modererande påverkan på
relationen mellan skatteundandragande och CSR.

1.5 Avgränsning
Studien har utgått från data från databasen Thomson Reuters Datastream och är därför
avgränsad till de bolag som finns representerade i databasen. Jag har även avgränsat studien till
att omfatta tioårsperioden, 2007-2016, samt enbart de europeiska publika bolag som finns i
databasen och som hade data för de variabler som studien kommer att beröra. I detta urval ingår
de företag med data för variablerna total CSP (Corporate Social Performance), som ett mått på
företagens CSR-aktiviteter, ETR (Effective Tax Rate) används i denna studie för att mäta
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företagens skatteundandragande aktiviteter och företagens lönsamhet mäts utifrån PTROA
(Pre-Tax Return On Assets), utöver dessa så tillkommer ett antal kontrollvariabler vilka
presenteras mer ingående under avsnitt 3.3.4. Avgränsningarna leder sedan fram till att studien
baseras på 4 600 observationer och 460 bolag.

1.6 Disposition
Det inledande kapitlet har beskrivit studiens bakgrund och följts av en problemdiskussion samt
arbetets syfte. Resterade kapitel disponeras enligt följande:

Teoretisk referensram: Kapitlet inleds med den tidigare forskningen och olika teorier kring
sambandet mellan CSR och skatteundandragande aktiviteter diskuteras. Därefter förs en
diskussion för de olika inverkande faktorerna som kan påverka studiens resultat. Följt av en
sammanfattning och studiens hypoteser.

Metod: Kapitlet tar avstamp i studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt. Vilket sedan följs av
studiens empiriska metod där datainsamlingsmetod, population, urval och bortfall presenteras.
Kapitlet beskriver sedan operationaliseringen av de begrepp, mått och analysmodeller som
kommer att användas. Avslutningsvis diskuteras de kvalitetskriterier studien ska uppfylla.

Resultat: Kapitlet inleds med studiens deskriptiva statistik och sedan presenteras den utförda
korrelationsanalysen och hur eventuella felkällor har analyserats. Kapitlet avslutas sedan med
en genomgång av studiens utförda multipla regressionsanalyser som använts för att testa
studiens hypoteser.

Diskussion: Detta kapitel inleds med en diskussion kring studiens resultat i förhållande till de
uppställda hypoteserna och hur detta förhåller sig till den tidigare forskningen och teorier.

Slutsats: Till sist lyftes studiens slutsatser fram, dess teoretiska och praktiska bidrag, bidragens
trovärdighet, giltighet och relevans diskuteras och beskrivs. Vidare följer en genomgång av
studiens begränsningar och förslag till framtida forskning.
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2. Teoretisk referensram
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning och relevant litteratur inom området. Begreppen
Corporate Social Performance och skatteundandragande presenteras. Kapitlet skildrar även
teorier som förklarar olika samband mellan CSR och skatteundandragande, samt eventuella
påverkande faktorer. Avslutningsvis redogörs utvecklingen av studiens hypoteser.

2.1 Corporate Social Performance (CSP)
CSR4 är inte ett kvantitativt mätbart mått, varpå det uppstått ett behov inom forskningen att
hitta en variabel, ett begrepp, för att kunna mäta nivån på företags CSR-aktiviteter (Marom,
2006; Wood, 2010). Som ett svar på detta behov har begreppet Corporate Social Performance
(CSP) vuxit fram, för att möjliggöra mätningar och jämförelser (Carroll, 1979; Charlo, Moya
& Muñoz, 2015). Definitionen av begreppet CSP och vad måttet ska innehålla är mycket
omdiskuterat, precis som CSR (Barnea et al., 2010; Carroll, 1999; Chang, Oh, Jung & Lee,
2012; McWilliams et al., 2001). Problematiken med definitionen av både CSR och CSP ligger
bland annat i deras flerdimensionella konstruktion. Begreppet CSP har enligt Wood (1991)
använts sedan mitten på 1970-talet för att mäta företags CSR-aktiviteter, utan att få någon tydlig
definition. En del i att begreppet inte fått någon tydlig definition beror enligt Waddock et al.
(1997) på att flera studier fokuserat på endast en begränsad del av CSP, trots att det finns fler
betydande områden. Campbell (2007) förklarar att den stora mängden definitioner av vad CSPbegreppet innehåller försvårar forskningen på området.

Enligt Marom (2006) är CSP en flerdimensionellt mått som bygger på de regler som företagen
själva satt upp kring sitt CSR-arbete, det kan därför användas vid en bedömning av ett företags
CSR-arbete. Wood (1991) menar att CSP kan ses som ett företags ställningstagande och
agerande inom ramen för socialt ansvar, samt i vilken utsträckning företag använder sig av
policys och processer för att hantera relationen med sina intressenter i dessa frågor. Wood
(1991) samt Albinger och Freeman (2000) beskriver att CSP ger en nulägesbild av företagets
CSR-arbete och ger ett mått för hur företaget uppfyller sitt sociala ansvar. McWilliams et al.

4

Begreppet CSR och CSP kommer båda att användas genom uppsatsen och kan anses vara två utbytbara termer.
Detta på grund av att olika tidigare studier valt att använda dessa begrepp olika men de i mångt och mycket
innefattar samma saker, även om CSP är måttet på CSR.
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(2001) samt Carroll (1999) definierar CSP som ett mått för de frivilliga aktiviteter ett företag
gör som omfattar sociala, miljömässiga, etiska, politiska och ekonomiska handlingar.

Carroll (1979) har med hjälp av en konceptuell modell, en CSP-kub, som bygger på tre olika
dimensioner, försökt klargöra konstruktionen kring CSP. Den första dimensionen bygger på att
grundläggande definiera CSR, och detta görs utifrån fyra ansvarsområden; ekonomiskt
ansvarstagande för dess investerare; rättsligt ansvarstagande inför lagen; etiskt ansvarstagande
gentemot samhället utöver vad som regleras i lag; samt diskretionära eller frivilligt
ansvarstagande mot samhället utöver ovan nämnda ansvarsområden. Den andra dimensionen
innebär att utifrån bolagets specifika kontext synliggöra de sociala frågor inom ovan nämnda
ansvarsområden, som är betydelsefulla för det enskilda bolaget. De sociala frågorna som
företaget berörs av enligt Carroll (1979) är konsumtion, miljö, diskriminering, produktsäkerhet,
arbetsskydd och aktieägarna, olika bolag inom olika sektorer, ställs inför olika sociala frågor.
Den tredje och sista aspekten berör det som generellt kallas för social responsiveness. Carroll
(1979) beskriver att företag kan välja att reagera på fyra olika sätt rörande socialt
ansvarstagande och sociala frågor genom reaktion, försvar, ackommodation och förebyggande
arbete. Trots den stora mängden förslag och tolkningar av CSP-begreppet, är det allmänt
accepterat som en flerdimensionell konstruktion som bygger på sociala frågor rörande bolags
relation med dess intressenter (Hillman & Keim, 2001; Mahoney & Roberts, 2007).

2.2 Skatteundandragande
Skatteundandragande beskrivs av Hanlon et al. (2010) som en skatteplaneringsstrategi som
sträcker sig från lagliga skattereduktioner i form av avsättningar till periodiseringsfonder till
olagliga handlingar som skatteflykt och de gråzoner som finns däremellan. Lanis et al. (2012)
har en liknande beskrivning och förklarar det som skatteplaneringsaktiviteter som innefattar
totalt legala aktiviteter som är tvivelaktiga och aktiviteter som är olagliga. Skatteundandragande
kan vara en del i företagens skatteplanering och beskrivs enligt Palan et al. (2010) som någon
av följande aktiviteter: betalning av mindre skatt än vad som kan krävas genom en kvalificerad
tolkning av ett lands lagar; betalning av en skatt på vinst som deklarerats i ett annat land än där
de verkligen förvärvats; eller senare betalning än när vinsterna faktiskt gjordes. Allingham och
Sandmo (1972) menar att skatteöverenstämmelse på individnivå beror på skattesatser, risk för
att upptäckas och straffas, sanktioner, riskaversion och medborgerlig plikt. Hanlon et al. (2010)
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förklarar att detta även går att applicera på företag. En motivationsfaktor för bristande
överensstämmelse, eller skatteundandragande, är vinstmaximering (Chen, Chen, Cheng &
Shevlin, 2010). Enligt Landry et al. (2013) är skatter en av de största kostnaderna för ett företag,
så genom att minska dessa kostnader kan företaget visa på bättre lönsamhet. Chen et al. (2010)
beskriver att företagen måste försöka hitta den optimala nivån av skatteundandragande, och en
avvägning mellan marginalfördelar och marginalkostnader måste göras, kostnaderna för
skatteundandragande inkluderar kostnader för implementation och potentiella straff. Friedman
(1970) argumenterar för att det enda ansvarsfulla ett företag kan göra är att maximera
aktieägarnas värde, vilket antyder att företag ska engagera sig i skatteundandragande aktiviteter
så länge som det är lönsamt.

2.2.1 Skatt som en CSR-aktivitet
Carroll (1979) argumenterar för att CSR täcker de olika plikter som företaget har gentemot
samhället, vilket innefattar ekonomiska, legala, etiska och diskretionära förpliktelser.
Skattebetalningar möter dessa krav på ett motstridigt sätt enligt Huseynov et al. (2012). Å ena
sidan minskar skatteundandragande aktiviteter kostnaderna för företaget och förbättrar därmed
lönsamheten, ur detta synsätt kan skatteundandragande ses som en ekonomisk plikt, vilket av
Carroll (1979, s. 500) anses vara ”the first and foremost social responsibility of business”. Å
andra sidan kan skatteundandragande också ses som ett försummande av den diskretionära
plikten (Huseynov et al., 2012).

Trots att skattebetalningar är ett av de grundläggande sätten som företagen engagerar sig i
samhället, så klassas det sällan som en viktig CSR-aktivitet. I ljuset av den ökade
uppmärksamheten till CSR-aktiviteter och hållbar utveckling (Matten et al., 2004) så kan en
följd vara att företag också tänker mer på sina skatteundandragande aktiviteter. Velasquez
(2012) menar att CSR i grunden bygger på ett hållbart organisatoriskt beteende och att inte
betala skatter påverkar samhället och anses vara oetisk. Trots detta menar Lanis et al. (2015) att
skatteundandragande aktiviteter ökar och blir mer utspritt bland företagen. Detta fenomen tros
bero på den generellt accepterade legala principen, som hävdar att skattebetalare får organisera
sina aktiviteter för att betala minsta möjliga skatt inom lagens ramar (Hoi et al., 2013).
Christensen et al. (2004) menar att företagsledningen ofta ser skatteminimering som en primär
förvaltningsuppgift. Weisbach (2002) menar dock att skatteundandragande aktiviteter är
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mycket kostsamma för samhället och de är inte produktiva i det hänseendet att de inte genererar
nettosociala fördelar. Som en konsekvens av detta är den etiska aspekten av
skatteundandragande ett ofta debatterat fenomen. Preuss (2010) beskriver att skattebetalningar
är ett otroligt viktigt bidrag till samhället, och att CSR riskerar att inte bli mer än en vacker
fasad när företaget inte tar hänsyn till den basala aspekten av ekonomiskt bidrag till samhället,
vilket indikerar att CSR och skatteundandragande är oskiljaktigt länkade. Avi-Yonah (2008)
förklarar att oavsett vilket perspektiv ett företag har på skatt, är CSR länkat till skatt eftersom
skatteinkomster används för att utveckla samhället och dess intressenter, men också otaliga
tjänster som företagen är i behov av så som legalsystem och översyn.

Huseynov et al. (2012) argumenterar dock att det i vissa fall kan vara socialt acceptabelt att
minska sina skattebetalningar, eftersom minskade betalningar ökar lönsamheten, vilket gör att
företaget kan satsa mer på CSR-aktiviteter. Trots att det finns tendenser att både CSR- och
skatteundandragande aktiviteter ökar, är detta motsägelsefullt med hänsyn till nyligen gjorda
fynd på området (Hoi et al., 2013; Lanis et al., 2012; 2015), som visar att det finns en negativ
association mellan CSR och skatteundandragande.

I flertalet studier kring CSR och skatteundandragande dyker ordet moral upp som ett
återkommande tema och huruvida skatt ska ses som en CSR-aktivitet eller inte. Det finns en
del studier kring motivation och drivkraft inom psykologi- och ledarskapsforskningen som
skulle kunna ge viss förklaring till synen på skatt och CSR bland företagen och dess ledning.
Pinder (2011) beskriver att motivation är en fundamental komponent i alla modeller för
mänsklig prestation och har enligt Steers, Mowday och Shapiro (2004) legat i fokus för
industriell och organisatorisk psykologi under många år. Motivationslitteraturen är omfattande
och utvecklas konstant (Kanfer, Chen & Pritchard, 2008). Det finns två huvudtyper av
motivation som vanligtvis används med hänvisning till deras definitionsmässiga relation till
graden av frivillighet hos de handlingar som är motivationens föremål - inre (intristic) och yttre
(extrinsic) motivation (Pinder, 2011).

Ryan och Deci (2000) samt Pinder (2011) beskriver den inre motivationen som en aktivitet som
utförs för att skapa intern tillfredställelse, istället för att den ska få en direkt konsekvens. Den
inre motivationen är direkt kopplad till moral, en intern motivation att göra det som är rätt,
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vilket den yttre motivationen inte är. Studier har visat att om individerna finner att en uppgift
är intressant och tillfredställande, är sannolikheten att de är villiga att fortsätta med detta under
en längre tid och påvisar generellt än högre kvalitet (Deci, 1972; Gottfried, 1985). Vid yttre
motivation uppträder ett företag på ett visst sätt på grund av till exempel belöning, tvång eller
för att undvika påföljder eller negativ press (Greene, 2011).

Motivationsteoretikerna skiljer också på kvantitativa och kvalitativa uppgifter; kvantitativa
uppgifter är ofta repetitiva, kräver inte så mycket fokus och är lätta att mäta och sätta mätbara
mål till. Kvalitativa uppgifter kräver mer fokus och tillgivenhet till uppgiften och är generellt
inte tydligt mätbara (Cerasoli, Nicklin & Ford, 2014; Greene, 2011; Pinder, 2011). Kvantitativa
uppgifter anses vara fokuserade och pressade till att uppnå ett visst resultat och kräver en högre
grad av extern kontroll (Pinder, 2011; Ryan et al., 2000). En meta-studie av Cerasoli et al.
(2014) visade att kvalitativa uppgifter genererar bättre prestationer och resultat, så länge som
de drivs av inre motivation i stället för olika yttre incitament, och att kvalitativa uppgifter drivs
mer effektivt av inre motivation än av yttre motivation och omvänt. Därför bör sambandet
mellan CSR och skatteundandragande påverkas av hur företagen motiveras till att använda
CSR-aktiviteter, att betala skatt och sambandet mellan dem.

CSR är dock ett brett koncept som innefattar många olika socialt ansvarsfulla aktiviteter,
tidigare studier har visat att olika CSR-dimensioner har olika effekt på nivån av företagets
skatteundandragande. Utifrån företagets miljömässiga CSR-dimension har tidigare forskning
av Lanis et al. (2012) samt Laugir et al. (2015) visat på att det inte finns något tydligt samband
mellan företag som engagerar sig i CSR-aktiviteter ur den miljömässiga dimensionen. Vilket
skulle kunna tolkas som att företagets skatteundandragande inte påverkar relationen på CSPvärdet i den miljömässiga dimensionen. Inom den sociala dimensionen så har tidigare forskning
hittat ett visst samband, att företag som har höga CSP-värden inom den sociala dimensionen,
har lägre nivåer av skatteundandragande aktiviteter (Lanis et al., 2012; Laguir, Staglianò &
Elbaz, 2015; Watson, 2011). Det finns dock vissa studier som visat på det motsatta, att företag
som engagerar sig i sociala aktiviteter ändå använder sig av skatteundandragande aktiviteter
(Carroll & Joulfaian, 2005; Huseynov et al., 2012). Företagsstyrningsdimensionen på CSR har
enligt tidigare forskning funnit motsägelsefulla samband (både positiva och negativa) mellan
höga CSP-värden inom dimensionen och skatteundandragande aktiviteter (Desai &
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Dharmapala, 2006; Minnick & Noga, 2010; Huseynov et al., 2012; Armstrong, Blouin,
Jagolinzer & Larcker, 2015). Den fjärde och sista dimensionen är den ekonomiska och även
den har visat ett motsägelsefullt samband i den tidigare forskningen, trots att det positiva
sambandet mellan höga CSP-värden i den finansiella dimensionen och skatteundandragandet
påvisats i fler studier. Detta kan anses vara troligt då det finns en stark naturlig koppling mellan
skatt och finansiellt resultat. Studien kommer inte gå närmre in på de olika dimensionerna, men
de är viktiga för förståelsen för CSP-måttet och sambanden. Anledningen till att studien inte
kommer att beröra dessa dimensioner beror på att jag ansett det mer intressant att se på CSR
utifrån ett helhetsperspektiv, där skatt skulle kunna vara en del av detta.

2.3 Samband mellan CSR och skatteundandragande
Tidigare forskning har framförallt fokuserat på att dokumentera en eventuell association mellan
CSR

och

skatteundandragande,

men

resultaten

har

varit

motsägelsefulla.

Vissa

forskningsresultat visar på ett negativt samband (Hoi et al., 2013; Lanis et al., 2012; Kim et al.,
2012), andra ett positivt (Davis et al., 2016; Col & Patel, 2016) och en del menar att det finns
modererande variabler mellan dessa två (Landry et al., 2013; Watson, 2015), samt en rad
neoklassiska forskare som betonar att det finns ett neutralt samband (Friedman 1970). En del i
förklaringen till dessa motsägelsefulla resultat ligger i synen på företagsskatt som en del av
CSR, en del menar att företagsskatt är ett komplement till CSR, medan andra beskriver det som
ett substitut och en grupp som menar att de ska ses som två åtskilda poster. Det finns därför en
rad konkurrerande teorier som går att koppla till sambandet mellan skatteundandragande och
CSR, nedan kommer en del av dessa teorier att beskrivas.

2.3.1 Neutralt samband mellan CSR och skatteundandragande
Den neoklassiska skolan menar att företagets huvudsakliga uppgift är att ge så hög avkastning
som möjligt till sina aktieägare, genom att producera det kunderna efterfrågar (Friedman, 1970).
Företagets sociala ansvar ska begränsas till just vinstmaximering, under förutsättning att
företaget håller sig inom spelets regler (Carson, 2003; Smith & Hasnas, 1999). Friedman (1970)
beskriver att genom att företaget lyfter fram sina egna intressen, så kommer även samhällets
intressen att uppnås, vilket anses vara mer effektivt än ett påtvingat samhällsansvar. Det
neoklassiska synsättet bygger på att företaget ska generera vinster som individerna i de enskilda
intressentgrupperna sedan själva får välja att spendera på de sociala frågor som de anser vara
socialt ansvarsfulla. (ibid). För att CSR ska vara intressant för den neoklassiska skolan måste
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CSR-aktiviteterna leda till ökad lönsamhet (Jensen, 2001). Det bör utifrån detta argument därför
föreligga ett negativt samband mellan CSR-aktiviteter och finansiell prestation, eftersom ökade
kostnader för CSR-aktiviteter leder till ett lägre finansiellt resultat (Barnea et al., 2010;
Waddock et al., 1997; Wang, Dou & Jia, 2016). Det finns dock forskning som visat på det
motsatta, att CSR-aktiviteter kan påverka det finansiella resultatet positivt (Dhaliwal, Li, Tsang
& Yang, 2011; Lev, Petrovits & Radhakrishnan, 2010; Peloza, 2009).

Chen et al. (2010) menar därför att företagsledningen måste hitta den optimala nivån av
skatteundandragande och CSR-aktiviteter. Vidare beskriver Chen et al. (2010) att denna
optimala nivå baseras på marginalfördelarna och marginalkostnaderna, utifrån aktieägarnas
synvinkel. CSR- och skatteundandragande aktiviteter kan båda var för sig påverka
intressenternas beslut vilket även i slutändan påverkar aktieägarvärdet. Enligt det neoklassiska
synsättet bör det därför inte finnas något samband mellan CSR-aktiviteter och
skatteundandragande, utan företagen kommer att ta beslut utifrån de aktiviteter som kommer
att generera mest vinst för företaget, något som Davis et al. (2016) menar skulle förklara det
icke existerande sambandet. Sambandet mellan företagets CSR-aktiviteter och den effektiva
skattesatsen förväntas enligt dessa teorier att inte visa någon relation.

2.3.2 Negativt samband mellan CSR och skatteundandragande
Tidigare forskning som påvisat ett negativt samband mellan CSR och skatteundandragande,
Hoi et al. (2013), Lanis et al. (2012; 2015) samt Kim et al. (2012), har en stark koppling till
intressent- och företagskulturteorin. Resultaten i dessa studier har visat att företag med högt
CSR-betyg i mindre utsträckning använder sig av skatteundandragande aktiviteter, sambandet
är därför negativt. Studierna bekräftar och bygger på att företagets skattebetalningar anses vara
ett komplement till deras CSR-aktiviteter och att valet av strategi beror på företagets
intressenter och/eller företagskultur. Sambandet mellan företagets CSR-aktiviteter och den
effektiva skattesatsen förväntas enligt dessa teorier att vara positivt relaterade till varandra.

2.3.2.1 Intressentteorin
Intressentteorin har enligt McWilliams et al. (2001) vuxit fram som en av de vanligaste
förklaringarna till varför företag använder CSR på det sätt de gör. Teorin används ofta för att
förklara varför företag väljer att fokusera på hållbarhetsfrågor och CSR-aktiviteter (Arayssi,
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Dah & Jizi, 2016; Galbreath, 2011; Velte, 2016). Shankman (1999) menar att intressentteorin
tydliggör vilka ansvarsskyldigheter företag har, samt mot vem/vilka detta föreligger.

Det finns vissa svårigheter att precisera exakt vilka företagets intressenter är då det enligt Miles
(2017) samt Laplume, Sonpar och Litz (2008) dels beror på relationens karaktär, den kontext
företaget befinner sig inom, samt att dessa två variabler kan förändras över tid. Freeman och
Reed (1983) har beskrivit det som att det finns en snäv och en vid definition av intressenter.
Den snäva definitionen enligt Freeman et al. (1983) innefattar endast personer med en
ekonomisk relation till företaget, som företaget är beroende av för att överleva, exempel på
sådana intressenter är anställda, kunder, statliga myndigheter, aktieägare med flera. Den vida
definitionen beskriver intressenter som individer eller grupper som antingen har ett intresse i
eller påverkas av företagets handlingar, dessa består till exempel av statliga myndigheter,
konkurrenter, facken, med flera. (Freeman et al., 1983). Clarkson (1995) har en liknande
beskrivning av intressenterna och menar att de består av grupper eller personer som har ett
ägarförhållande, intresse eller rättigheter i företaget, detta är till exempel företagets anställda,
aktieägare och kunder. En av teorins grunder är att relationen mellan företaget och dess
intressenter är dubbelriktad, de kan båda påverka varandra både positivt och negativt
(Shankman, 1999; Marom, 2006). För att hålla denna dubbelriktade relation levande, menar
Shankman (1999) att intressenterna måste bistå med resurser och företagen i sin tur måste då
skapa avkastning av olika slag, finansiella eller icke-finansiella prestationer.

Malik (2014) beskriver att företaget genom att uppfylla de olika intressenternas varierande krav,
därigenom kan skapa ett värde som kan förbättra det finansiella resultatet. Vidare har Malik
(2014) tagit fram en modell med grundläggande värderingar och CSR-aktiviteter som vänder
sig till företagets olika intressenter (se figur 1). Modellen visar till exempel; för att företaget
ska möta upp investerarnas krav bör rapporteringskvalitén öka och för att bemöta de anställdas
krav bör till exempel löner samt utbildningsmöjligheterna ses över. Genom att välja olika CSRaktiviteter kopplade till en viss intressentgrupp för uppfylla deras krav, menar Malik (2014) att
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en rad fördelar kan uppnås. Enligt intressentteorin kan med andra ord företagens CSR-arbete
ses som en värdeskapande strategi.

Figur 1. Exempel på CSR-aktiviteter riktade mot olika intressentgrupper (Malik, 2014).

Waddock et al. (1997) beskriver att det finns en slags spänning mellan företagets explicita och
implicita kostnader. De explicita kostnaderna är till exempel utdelning till företagets aktieägare
enligt Waddock et al. (1997), vilket skulle kunna kopplas till kostnader som berör intressenter
enligt Freeman et al. (1983) snäva definition. Waddock et al. (1997) beskriver vidare att de
implicita kostnaderna berör övriga intressenter, som till exempel kostnader för att följa
miljöregelverk. De implicita kostnaderna skulle till viss del kunna kopplas till Freeman et al.
(1983) vida definition på intressenter. Waddock et al. (1997) menar att spänningen mellan dessa
kostnader uppstår då företag försöker sänka sina implicita kostnader genom socialt
oansvarsfulla aktiviteter, istället kommer att erhålla högre explicita kostnader, och vice versa.

En av företagens största intressenter i både vid och snäv definition (Freeman et al., 1983) är
staten, vilket indirekt också gör samhället till den viktigaste intressenten då samhället väljer
vilka som ska leda de statliga affärerna. Staten har stor makt då de förvaltar företagens
skattebetalningar och omvandlar dem till offentliga tjänster som många av företagets
intressenter kan ta del av (Freedman, 2003; Freise, Link, & Mayer, 2008). Olsen (2017)
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beskriver staten som en unik intressent då den dels är beroende av företagen för att skapa
inkomster, men de har även tvångsbefogenhet att skifta makten mellan olika intressenter genom
subventioner, upphandlingar och beskattning. Ur ett intressentteoretiskt perspektiv bör det
därför föreligga en negativ relation mellan skatteundandragande och CSR-aktiviteter. Weisbach
(2002) förklarar att CSR-aktiviteter har en nära relation med flera intressenters välmående;
skatteundandragande aktiviteter påverkar företagets betalningar till staten och därigenom även
samhällets välfärd. Skatteundandragande är negativt för en stor del intressenter sett utifrån
denna teori och CSR-aktiviteter ses ofta med positiva ögon utifrån detta perspektiv, då det
omfattar en stor del intressenter utöver aktieägarna. Skattebetalningar bör enligt denna teori ses
som ett komplement till CSR-aktiviteter.

2.3.2.2 Företagskulturteorin
Definitionerna av företagskultur, vad det är och innefattar, har länge diskuterats. En ofta
återkommande definition är ”the way we do things around here” (Sun, 2008, s. 137). Deshpande
och Webster (1989) beskriver att företagskultur är ett mönster av delade värderingar och
uppfattningar som hjälper individer att förstå hur organisationen fungerar och på så sätt förse
dem med de normer som ska följas inom organisationen. Företagskultur kan enligt Kreps (1990)
och Hermalin (2001) ses som en uppsättning av delade uppfattningar inom företaget om det
”rätta” beteendet eller det ”optimala” sättet att agera. Dessa värderingar och uppfattningar kan
till viss del kopplas till företagets beteende gällande CSR-aktiviteter. Företagskultur är dock
komplext och latent, och det är därför svårt att identifiera dess effekt genom empiriska analyser
(Hermalin, 2001).

Tidigare studier av bland andra Fleischer (2007) samt Frank, Lynch och Rego (2009) visar att
företagskulturen påverkar en stor del av företagens policys och beslut. Hoi et al. (2013) menar
att företagskulturen kan vara en viktig drivkraft för framtagandet av företagspolicys och CSR
bör därför anses vara en dimension i företagskulturen. CSR-aktiviteter är nära relaterat till
många intressenters välmående; skatteundandragande aktiviteter påverkar statens intäkter och
samhällets välfärd (Weisbach, 2002). Hoi et al. (2013) menar därför att när CSR är en del av
företagskulturen, så bör dess skattepolicy vara i samma linje som resten av företagets etiska
värderingar. Hoi et al. (2013) studie resulterade i att skatteundandragande är negativt associerad
med ansvariga CSR-aktiviteter, och då positivt associerad med oansvariga CSR-aktiviteter och
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det är företagskulturen som ligger bakom valet av aktiviteter. Kim et al. (2012) samt Lanis et
al. (2012) konstaterar på samma sätt som Hoi et al. (2013) att företag som är socialt
ansvarstagande också är mindre utsträckning använder sig av aggressiv skatteplanering. Ur
detta perspektiv ses skatteundandragande som en aktivitet som är negativ relaterat till företagets
sociala ansvarstagande och det bör därför föreligga ett negativt samband mellan
skatteundandragande och CSR-aktiviteter.

2.3.3 Positivt samband mellan CSR och skatteundandragande
Det finns även en del tidigare forskning som hittat ett positivt samband mellan CSR och
skatteundandragande aktiviteter (Col et al., 2016; Davis et al., 2016). Davis et al. (2016)
förklarar den positiva relationen som ett resultat av att företag inte ser skatteundandragande
som en del av CSR. Detta hör även ihop med att företag betraktar CSR-aktiviteter som en
ersättning till att betala skatt, och att det därför föreligger ett positivt samband mellan CSR och
skatteundandragande. Col et al. (2016) fann i sin studie att företag ökar sina CSR-aktiviteter i
samband med att de öppnat filialer i skatteparadis, vilket förklaras utifrån riskhanteringsteorin.
Sambandet mellan företagets CSR-aktiviteter och den effektiva skattesatsen förväntas enligt
dessa teorier att vara negativt relaterade till varandra.

2.3.3.1 Riskhanteringsteorin
Företag kan enligt riskhanteringsteorin använda CSR som ett skydd för att undvika att skada
sitt rykte. Godfrey, Merrill och Hansen (2009) samt Minor och Morgan (2011) beskriver att
positiva CSR-aktiviteter driver företagets rykte, och kan fungera som en försäkring om
företaget skulle hamna i en situation som anses negativ av intressenter. Om företaget skulle
hamna i dålig dager, skulle intressenternas bedömning kunna mildras på grund av dess
uppbyggda goodwill i form av tidigare CSR-aktiviteter. Hanlon och Slemrod (2009) beskriver
att skatteundandragande är en av de situationer då företaget kan utsättas för negativa sanktioner
eller dömas hårt av dess intressenter. Studien som Hanlon et al. (2009) utförde studerade hur
aktiekursen förändrades i samband med nyheter om företags skatteaggressivitet5 och de hittade
då att aktiekursen minskade vid avslöjande av företagets skatteaggressivitet. Detta tyder på att

5

Hanrod och Slemrod (2009) beskriver skatteaggressivitet som ett samlingsbegrepp för följande
skatteundandragande aktiviteter; skattefusk, illegala skatteaktiviteter, ljuga för Skatteverket och att ljuga för
aktieägarna för att påverka deras beteende eller att använda sig av skatteparadis. Skatteaggressivitet är den typ av
skatteundandragande som närmar sig eller passerat gränsen för vad som anses olagligt.
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skatteundvikande bedöms som något negativt av kunder samt intressenter. Företag bör därför
enligt denna teori kunna engagera sig i CSR-aktiviteter, för att reducera eventuella negativa
konsekvenser av skatteundandragande.

Hoi et al. (2013) menar att om CSR används som en riskhanteringsstrategi, så kommer
skatteundandragande bli negativt associerad med oansvariga CSR-aktiviteter. Davis et al.
(2016) beskriver en liknande relation mellan CSR och företagets effektiva skattesats, deras
studie visade på ett positivt samband mellan att företag med högre CSR-betyg använder sig av
lobbying för att minska skatten än företag med lägre CSR-värden. I dessa fall kan CSRaktiviteterna ses som ett substitut till betalning av företagsskatt och detta skulle därför skapa ett
positivt samband mellan CSR och skatteundandragande.

2.3.4 Slack resource-teorin som moderator
Slack resource-teorin har sin bakgrund i Penrose (1959) klassiska bok The Theory of the Growth
of the Firms, som gjorde ett stort avtryck på forskningen inom strategisk ledning. Penrose
(1959) beskriver att oanvända och underutnyttjade resurser är viktiga för ett företags framtida
resultat och storlek. Penrose (1959) förklarar vidare att ett företags specialiserade resurser och
deras specialiserade användning av resurser, ger företaget diversifierade produkter och tjänster.
Dessa skapar i sin tur en bas för företaget att uppnå långsiktig överlevnad och vinstgivande
tillväxt i en föränderlig omgivning (ibid). Cyert och March (1963) samt Daniel, Lohrke,
Fornaciari och Turner (2004) förklarar att det eventuella överskott som uppstår när företaget
gjort de investeringar som krävs för att överleva, är de slack resources som de kan nyttja för att
göra investeringar för framtiden.

Hur företaget ska använda detta överskott, ”slack”, av resurser har länge diskuterats inom
strategilitteraturen (Kim & Bettis, 2014; Lecuona & Reitzig, 2014; Tan & Peng, 2003). Det
finns en stor mängd litteratur på området, några vilka beskrivits ovan, som påverkar företagets
val av strategier. Satsningar på CSR-aktiviteter skapar som tidigare nämnts i
problemformuleringen en konkurrens mellan aktieägare och andra intressenter (Waddock et al.,
1997; Aguilera et al., 2007). Campbell (2007) bekräftar att ju bättre lönsamhet företag har, desto
större möjlighet har de att fördela resurser till intressenter utöver aktieägarna. Detta innebär då
också att tillgången på resurser är viktigt för att bestämma vilka resurser ett företag kan lägga
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på CSR-aktiviteter. Företagets resultatutveckling påverkar direkt tillgången på resurser,
eftersom positiva resultat är en stor källa till företags resurser (Watson, 2015). Konsekvent med
slack resource-teorin, visar ny forskning från Lys et al. (2015) att CSR-kostnader signalerar
förväntad framtida lönsamhet, detta tolkades i studien som att CSR är något bara lönsamma
företag kan satsa på. Flera tidigare studier (Waddock et al., 1997; Preston & O’Bannon, 1997;
Seifert, Morris & Bartkus, 2004) har hittat bevis för att finansiell prestation och tillgång till
resurser påverkar allokeringen av disponibla resurser till CSR-aktiviteter. Preston et al. (1997)
menar att det finns ett positiv dubbelriktat samband mellan CSP och finansiell prestation.
Studien visar att företagets satsningar på CSR-aktiviteter generar finansiellt resultat, samt att
det finansiella resultatet går att återanvända i mer CSR-aktiviteter, det sker en dubbelriktad
effekt och en positivt växande spiral. Orlitzky, Schmidt, och Rynes (2003) metaanalys, samt
Martínez-Ferrero och Frías-Aceituno (2015) stödjer också denna dubbelriktade kausalitet.

Relationen mellan CSR och lönsamhet går in i skatteplanering, eftersom betalning av
företagsskatt på samma sätt som CSR-aktiviteter är en allokering av knappa resurser till
intressenter utöver aktieägarna (Watson, 2015). Skatter kan anses vara en av företagens största
utgifter. Att agera som en ”god medborgare” med sin skatteplanering, vilket enligt Dowling
(2014) är att betala sin beskärda del av skatt för att bidra till statliga- och samhällsprojekt, är en
dyr proposition, generellt mycket dyrare än de flesta icke-skattemässiga CSR-aktiviteterna.
Slack resource-teorin förutspår att starkare lönsamhet gör det möjligt för företag att allokera
resurser till intressenternas behov, vilket enligt Campbell (2007) potentiellt kan resultera i mer
satsningar på CSR-aktiviteter och högre skattebetalningar. De högre skattebetalningarna skulle
då också kunna signalera förväntad framtida lönsamhet och/eller minska politisk granskning.
Detta innebär då å andra sidan att när resurserna är knappa, skulle företag kunna försöka
allokera mindre resurser både till CSR-aktiviteter och skattebetalningar. Watson (2015) menar
dock att skattebetalningar i sin natur påverkas av företagets resultat och att kostnader för olika
CSR-aktiviteter är svårare att justera då satsningarna ofta görs i ett långsiktigt perspektiv.
Zimmerman (1983) beskriver också att när resultatutvecklingen är låg, minskar den politiska
granskningen, så skatteundandragande aktiviteter får då inte lika höga icke-skattemässiga
kostnader. Mills, Nutter och Schwab (2013) följer samma spår och menar att skattebetalningar
kan hjälpa företag med hög lönsamhet att undvika politisk granskning.
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Watson (2015) finner i sin studie resultat som tyder på att företag med bristande socialt ansvar
har en positiv association med skatteundandragande för företag med låg nuvarande eller
förväntad lönsamhet, men denna effekt minskar när lönsamheten är eller förväntas bli hög.
Watson (2015) menar att detta kan tolkas som att intressenternas behov får mindre
uppmärksamhet när företaget har mindre resurser att fördela.

2.4 Sammanfattning av samband
Enligt ovan litteraturgenomgång har den tidigare forskningen inte visat entydiga resultat
gällande relationen mellan CSR och skatteundandragande. En del forskare hävdar att relationen
är neutral (Chen et al. 2010; Friedman, 1970), andra forskare hävdar istället att relationen är
negativ (Hoi et al., 2013; Lanis et al., 2012; Kim et al., 2012) och en grupp som beskriver en
positiv relation (Davis et al., 2016; Col et al., 2016). Tidigare forskning har hittat stöd för att
det finns ett negativt samband mellan skatteundandragande och CSR. Vilket antingen bygger
på att samhället och staten anses vara en viktig intressent vars intressen företaget bör ta hänsyn
till, alternativt att det är företagets etiska policys och företagskultur som styr vilka beslut
företaget ska ta gällande skatteundandragande och CSR.

Både

intressent-

och

företagskulturteorin

bygger

på

att

företagen

uppfattar

skatteundandragande som en del av företagets CSR-arbete. Det finns även tidigare forskning
som visar på ett positivt samband mellan CSR-aktiviteter och skatteundandragande.
Forskningen har visat att företag försöker använda CSR-aktiviteter som en försäkring vid
eventuella negativa sammanhang, som till exempel nyheter om att företaget använder sig av
skatteundandragande eller att de använt sig av aktiviteter som skulle kunna sätta dem i dålig
dager. Riskhanteringsteorin bör därför kunna visa på ett positivt samband mellan CSRaktiviteter och skatteundandragande och att företagen ser CSR-aktiviteterna som ett substitut
till skattebetalningar.

Watson (2015) argumenterar för att lönsamheten enligt slack resource-teorin kan fungera som
en moderator på relationen mellan CSR och skatteundandragande, att detta är svaret på de
tidigare motsägelsefulla resultaten. Detta på grund av att teorin förutsätter att dålig lönsamhet
kommer att minska ledningens uppmärksamhet mot de icke-ägande intressenterna i socialt
ansvarstagande organisationer, samt att skattebetalningarna då också kommer att minska.
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Watson (2015) förklarar vidare att detta även bör gälla för företag med låga CSR-värden, då de
ändå till viss del tar hänsyn till icke-ägande intressenter. Dessa företag kan vidare reducera sin
redan låga uppmärksamhet för icke-ägande intressenter när lönsamheten är låg, på samma sätt
som socialt ansvarsfulla företag. När resurserna är knappa på grund av dålig lönsamhet kan
skatteundandragande vara en lösning för att bevara något resultat efter skatt, oavsett företagets
CSR-värde. Företagens lönsamhet bör därför kunna fungera som en moderator på relationen
mellan CSR och skatteundandragande. Detta leder fram till studiens första hypotes H1 som har
för avsikt att besvara studiens ställda syfte, att förklara om företagets lönsamhet har en
modererande effekt på sambandet mellan CSR och skatteundandragande. Då den tidigare
forskningen visat resultat som tyder på att företagets lönsamhetsnivå och resurstillgång har
betydelse för sambandet mellan företagets CSR-prestation och effektiva skattesats, testar jag
detta utifrån underhypoteserna H1a och H1b.

H1: Företagets lönsamhet har en modererande effekt på sambandet mellan CSR och
skatteundandragande.

H1a: Företag med låg lönsamhet har ett starkare positivt samband mellan CSR och
skatteundandragande, än företag med hög lönsamhet.

H1b: Företag med hög lönsamhet har ett starkare positivt samband mellan CSR och
skatteundandragande, än företag med låg lönsamhet.

2.5 Skillnader mellan sektorer
Flera forskare har lyft fram vikten av att kontrollera skillnaderna mellan olika sektorer
(Waddock et al., 1997; Ullman, 1985; Hillman et al., 2001), detta på grund av att olika sektorer
upplever olika krav från olika intressenter. Mitchell et al. (1997) beskriver att företagens CSRaktiviteter skiljer sig mellan olika sektorer, på grund av att företagen i de olika sektorerna
behöver möta olika intressenters behov. Siegel et al. (2007) menar att sektorernas karaktärsdrag
kan vara en stor drivkraft för vilka CSR-aktiviteter och resurser som läggs på detta. Företag
som befinner sig inom samma sektor möter ofta samma typ av utmaningar, på grund av detta
bör liknande mönster för CSR-aktiviteter synas för respektive sektor. DiMaggio och Powell
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(1983) menar att företagets sektor eller bransch representerar en viktig begränsning till deras
CSR-aktiviteter. Cottrill (1990) argumenterar för att all undersökning av CSR som misslyckas
med att interagera en sektornivå, kommer vara bristfällig. Waddock et al. (1997) menar dock
på att det finns stora skillnader i CSR-aktiviteter mellan olika sektorer, på grund av deras
diversifierade karaktärsdrag.

Hillman et al. (2001) tar upp vissa skillnader mellan sektorer, företag som verkar inom
dagligvaruhandeln granskas mer av konsumenterna, medan företag inom olja och gassektorn
sätts under hårdare granskning av de intressenter som fokuserar på miljön. Dessa skillnader gör
att olika sektorer väljer att investera i olika typer av CSR-aktiviteter enligt Hillman et al. (2001).
Surroca, Tribó och Waddock (2010) beskriver att det är olämpligt att kvalificera alla CSR
dimensioner som lika viktiga för alla sektorer. Den miljömässiga dimensionen av CSR bör till
exempel vara viktigare för ett oljebolag än för ett företag i den finansiella sektorn (ibid).
Tidigare forskning har framförallt använd sektor som en kontrollvariabel och inte presenterat
de sektorspecifika effekterna (Inoue & Lee, 2010; van Beurden & Goessling, 2008; Chand &
Fraser, 2006). Sektoraspekten bör även vara av vikt ur ett skattemässigt hänseende då vissa
sektorer är mer påverkade av statliga sanktioner och är under hårdare politisk granskning, där
skattebetalningarna är en del i denna granskning.

2.6 Skillnader mellan institutionella strukturer
Trots att forskningen kring CSR har ökat de senaste årtiondet så finns det relativt få studier som
undersöker huruvida olika typer av institutionella strukturer kan påverka utvecklingen av CSRaktiviteter och hur de prioriteras inom verksamheterna (Jones, 1999; Stanwick & Stanwick,
1998). Institutionell teori menar att företag genom son institutionella tillhörighet befinner sig i
ett specifikt fack där formella och informella regler styr (North, 1990). Dessa regler sträcker
sig från politiska regleringar till mindre formella begränsningar så som normativa influenser
från olika professionella grupper. DiMaggio et al. (1983) och Scott (1995) menar att den nyinstitutionella teorin innebär att institutionella strukturer skapar ett tvångsmässigt, normativt
eller mimetiskt krav på företag att forma sig efter sin institutionella miljö. Dessa institutionella
skillnader skapar tydligt åtskilda nationella affärssystem, med en egen kultur kring
beslutsfattande och organisation (Crouch, 2005; Deeg et al., 2007). Hall och Soskice (2001)
menar att nationella institutionella miljöer skapar systematiska skillnader för den strategiska
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koordinationen mellan företagens intressenter som kan kategoriseras som två distinkta
organisationsmodeller; liberala marknadsekonomier i de Anglo-Saxiska länderna (Liberal
Market Economies, LME) och koordinerade marknadsekonomier i kontinental Europa
(Coordinated Market Economies, CME).

Aguilera och Jackson (2003) beskriver att företag som befinner sig inom den institutionella
strukturen LME ofta karaktäriseras av kapitalfinansiering, utspritt ägarskap, aktiva marknader
för företagskontroll, svagt samarbete mellan företagen och flexibla arbetsmarknader. CMEföretagen å andra sidan karaktäriseras av finansiering genom långfristiga skulder, ägarskap
genom stora block-innehavare, svaga marknader för företagskontroll, starka samarbeten mellan
företag och relativt stela arbetsmarknader (ibid). Kärnan av dessa skillnader menar Aguilera et
al. (2003) består av olika mönster för företagsstyrning, som skapar skillnader mellan hur mycket
intressenterna involveras i beslutfattandet.

I LME-länderna där intressenternas involvering är inte starkt institutionaliserad, kan företag
enligt Khanna, Palepu och Sinha (2005) försöka att fylla det institutionella tomrummet genom
att frivilligt anta mer explicita policys och aktiviteter inom CSR. Utöver detta menar Khanna et
al. (2005) att bristen på institutionell inverkan kan göra att denna typ av företag tydligare
kommunicerar sina CSR-aktiviteter till sina intressenter, då detta inte är något som är påtvingat
utan ses som något utöver det som krävs av företaget. Å andra sidan för företag i CME-länderna
där intressenternas involvering är mer institutionaliserad, kan se CSR som en implicit del av
existerande institutionella strukturer. Dessa företag ser därför inte CSR-aktiviteter som
företagets frivilliga policy utan som något lagstadgat och därför inte kommunicerar detta på
samma sätt mot sina intressenter. Utifrån dessa teorier och tidigare forskning är det därför
intressant att göra en jämförelse mellan företag i LME- och CME-länder.

Enligt diskussionerna ovan huruvida företagens institutionella tillhörighet har betydelse för
synen på CSR och skatteundandragande, bygger jag studiens andra hypotes på att de olika
institutionella strukturerna CME och LME kommer att påvisa skillnader för sambandet mellan
CSR och skatteundandragande. Detta leder fram till studiens andra hypotes (H2).
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H2: Sambandet mellan CSR och skatteundandragande skiljer sig åt mellan företag som
befinner sig inom olika institutionella strukturer.
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3. Metod
Detta kapitel presenterar studiens vetenskapsfilosofi och den antagna forskningsansatsen som
valts därefter. Sedan presenteras studiens empiriska metod som berör urval och metod för
insamling av data, samt en genomgång av studiens analyser. Studiens operationalisering
beskrivs sedan, vilken förtydligar hur jag mätt total CSR, skatteundandragande och mina
kontrollvariabler. Avslutningsvis går jag igenom de kvalitetskriterier som tagits i beaktande,
samt tidigare kritik mot använda metoder.

3.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt
Vetenskapsteorin beskrivs enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) som det ämne som studerar
vetenskap, samt hur vetenskap och kunskap ska sökas. De värderingar och den syn på vetenskap
som används vid studier har enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2016) en betydande
påverkan på den forskning som ska bedrivas. Ekengren och Hinnfors (2012) poängterar även
de vikten av att studiens metod anpassas efter studiens problemdiskussion, syfte och
avgränsningar. Nedan kommer jag redogöra mer ingående för de metodval som gjort för att
genomföra denna studie.

3.1.1 Forskningsprocess
Det finns en rad olika synsätt inom vetenskapsteorin gällande hur kunskap ska sökas (Sohlberg
& Sohlberg, 2013). Skillnaderna mellan kunskapssynen, epistemologin, brukar kunna
sammanfattas med de två epistemologiska inriktningarna interpretivism/hermeneutisk och
positivism enligt Bryman och Bell (2013). Syftet med denna studie är att förklara huruvida
företagets lönsamhet har en modererande effekt på sambandet mellan CSR- och
skatteundandragande aktiviteter, jag har därför valt att utgå från en positivistisk
forskningsfilosofi. Den främsta anledningen till detta noga övervägda val av forskningsfilosofi,
grundar sig i att den positivistiska forskningstraditionen fokuserar på att förklara kausala
samband, till skillnad från den hermeneutiska som strävar efter tolkning och förståelse
(Sohlberg & Sohlberg, 2013; Bryman & Bell, 2013). Positivismen som har en ontologisk grund
i materialismen var ett naturligt val för denna studie, då avsikten är att göra statistiska mätningar
utifrån ett objektivt perspektiv, för att kunna återge en neutral bild av hur det studerade
förhållandet visar sig i verkligheten (Sohlberg & Sohlberg; Bryman & Bell, 2013). Studiens
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hypotesformulering grundar sig på tidigare forskning, vilket enligt Patel och Davidson (2011)
stämmer väl överens med det positivistiska synsättet.

Inom det positivistiska synsättet kan en induktiv eller en deduktiv ansats användas enligt
Eriksson och Hultman (2014), då studien avser att generera generaliserbara resultat och inte
enbart till en specifik kontext utgår den från en deduktiv ansats. Bryman och Bell (2013) menar
att en induktiv ansats inte lika väl uppnår detta syfte, då den induktiva ansatsen försvårar
generaliserbarheten. För att genomföra denna studie har jag utifrån en litteraturgenomgång, där
jag läst en rad teorier och tidigare forskning på området utformat två hypoteser och två
underhypoteser. Dessa hypoteser kommer att testas genom datainsamling av sekundärdata, som
sedan kommer att analyseras i statistikprogram för att få analyserbara data. Resultatet från
analyserna kommer sedan att kunna bekräfta eller förkasta de uppställda hypoteserna och
kopplas till tidigare teorier. Detta ligger enligt Eriksson och Hultman (2014) i linje med den
deduktiva ansatsen där empirin förenas med logiken. Enligt Bryman och Bell (2013) är detta
den mest återkommande forskningsansatsen inom samhällsvetenskapen, och synsättet på
relationen mellan teori och praktik. Då jag har valt att ställa upp hypoteserna med bakgrund av
den tidigare forskningen på området, kan forskningsansatsen förklaras som hypotetisktdeduktiv (Thurén, 2007; Patel & Davidson, 2011), vilket enligt Thurén (2007) innebär att
forskaren använder sig både av empiri och logik. En korrekt formulerad hypotes ska enligt
Eriksson och Hultman (2014) kunna falsifieras, vilket innebär att den ska kunna bekräftas eller
förkastas. Studien kommer därför följa en hypotetisk-deduktiv forskningsansats, vilken
illustreras i figur 2.

Teori

Hypotester

Datainsamling

Resultat

Hypoteser
bekräftas eller
förkastas

Omformulering
av teorin

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

Med bakgrund av studiens syfte, den positivistiska forskningsfilosofin, den deduktiva
forskningsansatsen och den objektiva synen på verkligheten så har jag valt att anta en
kvantitativ forskningsstrategi för denna studie. Den kvantitativa forskningsstrategin
karakteriseras enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) samt Bryman och Bell (2013) av mätning
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och att hitta samband, vilket går hand i hand med denna studies syfte. Fördelen med
kvantifierbara data är enligt Denscombe (2016) att en stor mängd data kan analyseras på ett
effektivt sätt under förutsättning att tillräckliga förberedelser gjorts.

Studien tillämpar en longitudinell forskningsdesign, där data samlats in för tidsperioden 2007
till 2016, en tioårsperiod. En longitudinell forskningsdesign innebär generellt att samma
variabler studeras, men vid flera olika tidpunkter (Yin, 2007). Bryman och Bell (2013)
beskriver att designen underlättar arbetet med att dra slutsatser om samband mellan variabler
för flera år, och lägger en grund för forskaren att kunna uttala sig om variablernas kausalitet
(Djurfeldt & Barmark, 2009). Denna typ av studie är enligt Bryman och Bell (2013) ytterst tidsoch kapitalkrävande vilket för med sig att den inte används inom företagsekonomisk forskning.
Detta anser jag dock inte vara något problem vid denna studie på grund av att jag haft
möjligheten att använda databasen Thomson Reuters Datastream, där det på ett tidseffektivt
sätt kan ta fram samma variabler för flera år.

Syftet med studien är inte att göra jämförelser under tid, utan syftet med användandet av detta
tidsperspektiv är att få ett mer säkerställt resultat där utkomsten inte beror på slumpen. TorresReyna (2007) menar att genom att anta detta tidsperspektiv så tar studien hänsyn till
variablernas individuella heterogenitet och resultaten kan därför anses vara fri från icke
observerade variabler och bias. De resultat ett företag gör och den skatt de betalar på detta
resultat sker inom olika år, varpå en longitudinell design i princip blir obligatorisk för att kunna
dra några slutsatser utifrån resultatet. Det finns en risk för ökat bortfall vid användandet av en
longitudinell design, eftersom data för vissa perioder inte finns att tillgå (Bryman & Bell, 2013),
men då urvalet är så pass stort från start kan slutsatser ändå dras och processen för urval och
bortfall finns väl dokumenterat under avsnitt 3.2.2. Med detta samt studiens syfte som
bakgrund, anser jag att den longitudinella designen uppfyller studiens syfte bättre än vad till
exempel en tvärsnittsdesign hade gjort. Tvärsnittsdesignen kan endast fånga relationer och inte
kausala samband, eftersom data samlas in vid en och samma tidpunkt (Bryman & Bell, 2013).
Tidigare studier av som gjorts på området har även de använt sig av en longitudinell design,
vilket ytterligare stärker valet av design (Hoi et al., 2013; Davis et al., 2016; Watson, 2015).
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3.2 Empirisk metod
I denna del kommer gå in på djupet på de empiriska metoder som använts och praktiskt beskriva
hur denna data samlats in, samt vilka analysmetoder som valts för att testa det empiriska data.
I nedan underkapitel kommer studiens datainsamlingsmetod, population, urval och bortfall,
operationalisering samt analysmetoder att förklaras.

3.2.1 Datainsamlingsmetod
Studien baseras uteslutande på sekundärdata, i form av redovisningsdata som hämtats från
databasen Thomson Reuters Datastream. Vilket gett fördelen att få tillgång till en otroligt stor
mängd redovisningsdata, databasen kommer att diskuteras mer ingående i studiens
operationalisering. Genom att använda denna databas och sekundärdata har mycket tid sparats,
som istället kunnat läggas på att analysera insamlade data, vilket även Bryman och Bell (2013)
samt Saunders et al. (2016) lyfter fram som en av datainsamlingsmetodens största fördelar.

Det finns även en del begränsningar vid användande av sekundärdata. Bryman och Bell (2013)
lyfter fram risken att forskaren inte är bekant med materialet och kan därför inte fullständigt
kontrollera kvalitén på insamlade data. För att öka studiens tillförlitlighet kommer en rad
statistiska analyser genomföras för att upptäcka eventuella brister. Vartanian (2011) beskriver
att kvaliteten på sekundärdata tidigare har ifrågasatts, men att den idag generellt sätt håller
högre kvalitet. För att kunna besvara studiens syfte kommer datamaterialet att behöva
transformeras. Cowton (1998) belyser denna begränsning med sekundärdata. I mitt fall kommer
jag att anpassa datamaterialet till de beroende, oberoende och kontrollvariabler jag behöver för
att kunna analysera resultatet och dra slutsatser. Risken vid transformering är liten i denna
studie då data som samlats in inte behöver transformeras i allt för hög grad, då den redan till
stor del består av klassiska standardiserade redovisningsmått. Det finns också en ökad risk för
bortfall vid användande av sekundärdata, då alla företag inte finns representerade i databasen
(Olsson & Sörensen, 2011). Databasen som studien hämtar data ifrån ger dock ett tillräckligt
stort urval för att kunna göra generaliseringar utifrån resultatet. Trots nackdelarna med
användandet av sekundärdata som insamlingsmetod, så känner jag mig trygg i valet av
datainsamlingsmetod, då fördelarna överväger nackdelarna och att metoden kommer att bäst
tjäna studiens syfte. Tiden kan läggas på analysering av data och generaliserbarheten kommer
att vara hög.
31

Elin Österlund

För att öka förståelsen har jag även inhämtat information från vetenskapliga artiklar, tryckta
böcker, och elektroniska källor. De vetenskapliga artiklarna som jag har inhämtat information
från har jag hämtat från de databaser som rekommenderats av Högskolan i Gävle; Business
Source Premier, Academic Search Elite, Scopus och Emerald. Vid sökandet av artiklar har jag
utgått ifrån Patel och Davidsson (2011) samt Högskolan i Gävles rekommendationer att utgå
från specifika begrepp inom detta forskningsområde som till exempel ”tax avoidance”, ”slack
resource theory”, ”corporate social responsibility”. Jag har framförallt använt mig av peer
review-artiklar, vilket enligt Bryman och Bell (2013) är artiklar som granskats av andra forskare
inom forskningsområdet, innan de publiceras. I största möjliga mån, har jag använt artiklar som
kommer från vetenskapliga tidskrifter med hög rankning i Academic Journal Guide 2015
(Association of Business Schools, 2015). Vissa av artiklarna är inte publicerade i dessa högt
rankade tidskrifter, men jag har ansett dem vara av tillräckligt hög kvalitet och av relevans för
studien, för att jag med gott samvete kunnat använda dem.

3.2.2 Studiens population, urval och bortfall
Studiens population bygger på ett av studiens mål att kunna generaliserar resultatet, vilket hör
samman med studiens kvantitativa forskningsstrategi. Generalisering innebär enligt Bryman
och Bell (2013) samt Saunders et al. (2016) att forskningen ska vara relevant och applicerbar
på andra företag utöver de som studien bygger på. Eliasson (2013) beskriver att populationen
består av alla i den grupp som studien avser kunna generalisera resultatet till. Med bakgrund av
tidigare diskussion i problemformuleringen och den brist på forskning för europeiska företag
som finns i dagsläget gällande sambandet mellan CSR och skatteundandragande, har jag valt
att utgå från europeiska bolag. Då Thomson Reuters Datastream endast ger tillgång till publika
företag, samt att tillgången på information från dessa är mer omfattande, har jag valt att rikta in
mig på publika företag. De publika är skyldiga att rapportera mer data än de privata vilket
underlättar datainsamlingen. Studiens population definieras därför som samtliga publika
företag i Europa, detta för att möjliggöra ett generaliserbart resultat för alla dessa företag.

En stor population medför att ett statistiskt urval måste utföras, detta bör enligt Saunders et al.
(2016) vara representativt för att resultatet ska vara generaliserbart. Det statistiska urvalet beror
enligt Saunders et al. (2016) på den resursbegränsning forskaren har. Då jag har haft
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möjligheten att spara resurser genom att använda Thomson Reuters Datastream, var det
naturligt att använda detta urval. Urvalet utgick från de företag som fanns listade i Thomson
Reuters Datastream databas Asset4 Europé, studien bygger därför på ett icke-slumpmässigt
urval. Bryman och Bell (2013) menar att det egentligen är bättre att använda ett slumpmässigt
urval för att återge en verklig bild av populationen. På grund av studiens omfattning och den
tidsåtgång som det krävts för att själv analysera företagens rapporter och hitta de företag som
använder sig av CSR-redovisning, har jag ansett det vara omöjligt att utföra denna studie utan
detta icke-slumpmässiga urval. Risken med att inte använda ett slumpmässigt urval är att
resultatet kan bli snedvridet (Bryman & Bell, 2013; Schreuder, Gregoire & Weyer, 2001). Detta
gör att det erhållna genomsnittet, kan ge ett annat genomsnitt än det som populationen har,
sambandet mellan variablerna blir därför också felaktigt enligt Yeager, Krosnick, Chang, Javitz,
Levendusky, Simpser och Wang (2011). Ett icke-slumpmässigt urval, används dock ofta inom
den företagsekonomiska forskningen och anses vara ett accepterat tillvägagångssätt (Schreuder
et al., 2001; Yeager et al., 2011). Jag anser att metodens begränsningar övervägs av den stora
fördelen att få tillgång till de företag som berörs av studiens variabler och tiden kan läggas på
att analyseras istället för att samlas in data.

I databasen Thomson Reuters Datastream Asset4 Europe fanns 1 086 publika företag
representerade vid datainsamlingstillfället vilka alla är verksamma på den europeiska
marknaden. Urvalet har successivt rensats utifrån om de har saknat något värde för de variabler
som studien innefattar för åren 2007 till 2016, efter denna process återstod ett urval av 460
företag och 4 600 (460 företag * 10 år) observationer. Studiens urval och bortfall har gjorts med
stor försiktighet och precision, jag har filtrerat de 626 företag som inte utgör data i resultatet,
vilket tagit mycket tid i framtagandet av data som är analyserbar. Detta har dock tagit mycket
mindre tid än om jag samlat in identisk data från respektive företags rapporter, detta förfarande
har möjliggjort studiens förhållandevis stora datamaterial.
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Publika bolag i Thomson Reuters Datastream Asset4 Europe

1 086

Saknar värde för variabeln ETR för något av åren 2007-2016

-215

Saknar ESG-poäng6 för något av åren 2007-2016

-228

Saknar värde för någon kontrollvariabel för något av åren 2007-2016

-183

Företag till grund för studien

460

Tabell 1. Företag till grund för studien.

För att kontrollera att urvalet inte är snedvridet (bias) har jag gjort en bortfallsanalys, vilket
enligt Djurfeldt och Barmark (2009) en bra metod att kontrollera för detta. Djurfeldt och
Barmark (2009) beskriver att det är av stor vikt att studera variablernas fördelning, och att en
analys av stickprovets fördelning bör likna populationens fördelning. Det finns risk för
generaliseringsproblem om fördelningen inte är liknande mellan populationen och urvalet. Då
generalisering är ett av studiens satta mål, så utförde jag en bortfallsanalys för de tio valda
industrisektorerna som bygger på den klassificering som Industry Classification Benchmark
(ICB) gjort. Denna klassificering delar upp företagen efter sektorerna Olja & Gas, Råvaror,
Industri, Dagligvaror, Hälsovård, Konsumenttjänster, Telekommunikation, Kraftförsörjning,
Finans samt Teknologi. Jag har också använt denna klassificering som dummyvariabel i denna
studie, för att ta hänsyn till eventuella skillnader mellan sektorerna, på liknande sätt som tidigare
forskning av bland andra Davis et al. (2016) samt Lanis et al. (2015). Bortfallsanalysens resultat
visas i figur 3 och tabell 2. Bortfallsanalysen visar att urvalet matchar populationen, där alla
sektorer bortsett från Finanssektorn visar på en avvikelse som överstiger fem procentenheter.
Finanssektorn har en avvikelse på nio procentenheter, denna sektor brukar i vissa studier
exkluderas då den är hårt reglerad och skattelagstiftningen skiljer sig från övriga sektorer
(Watson, 2015). Jag anser ändå att sektorn bör tas med, eftersom jag valt att analysera för
skillnader mellan sektorer och då den inte avviker alltför mycket från populationen. Jag förstår
dock att detta får konsekvenser för analyser och att jag inte kan dra för stora generaliseringar
utifrån resultatet kring finanssektorn.

6

ESG-poäng samlat poäng på företaget CSR-aktiviteter, förklaras närmre i studiens operationaliseringsavsnitt
3.3.2
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Bortfallsanalys för sektorer
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Population

Urval

Figur 3. Bortfallsanalys uppvisat som stapeldiagram.

SEKTOR
POPULATION URVAL
Råvaror
7%
7%
Industri
21 %
26 %
Dagligvaror
10 %
11 %
Hälsovård
6%
7%
Konsumenttjänster
13 %
16 %
Telekommunikation
3%
3%
Kraftförsörjning
4%
4%
Finans
26 %
17 %
Teknologi
4%
4%
Olja och gas
5%
6%
Tabell 2. Bortfallsanalys uppvisat som tabell i procent (%)

3.3 Operationalisering
Nedan kommer studiens operationalisering att beskrivas, vilket enligt Bryman och Bell (2013),
Sohlberg och Sohlberg (2013) samt Saunders et al. (2016) innebär att beskriva de begrepp som
ska mätas och analyseras i studien och översätta dem till mätbara variabler. En tydlig
operationalisering, krävs för att andra ska kunna förstå studien (Eliasson, 2013). Studiens syfte
är att förklara om det finns något samband mellan CSR och skatteundandragande samt om
företagens resultat har någon påverkande effekt. I detta avsnitt ska jag försöka bygga en
övergång för de begrepp som nämnts i studiens teoriavsnitt och kvantifiera dessa begrepp till
att bilda studiens empiri. Alla mått nedan är omräknade till samma valuta, euro, för att få
jämförbara mått.
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3.3.1 Mäta den beroende variabeln skatteundandragande
Skatteundandragande har visat sig svårt att mäta dels på grund av begreppets vida definition
som jag tidigare nämnt, men även skillnader mellan olika länders skattelagstiftning. Hanlon et
al. (2010) bestyrker detta och menar att alla mått har sina egna begränsningar. För att öka
jämförbarheten mot tidigare studier gjorda på skatteundandragande (Davis et al., 2016; Hoi et
al., 2013; Lanis et al., 2012; Watson, 2015), används den effektiva skattesatsen (ETR) som mått
på skatteundandragande. Måttets styrka ligger i att det fångar både permanenta och temporära
skatteundandragande strategier (Huseynov et al., 2012). ETR är en förkortning av Effective Tax
Rate och beräknas genom att dividera den betalda inkomstskatten med resultatet före skatt, och
måttet ger en förståelse för företagens skatteavdrag i relation till resultatet (Davis et al., 2016;
Huseynov et al., 2012; Hoi et al., 2013; Watson, 2015). För öka jämförbarheten med de tidigare
studierna som tidigare nämnt samt för att jämföra skattebetalningarna i relation till en så
rättvisande vinst som möjligt, utgår studien från resultatmåttet EBITDA (Earnings Before
Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Detta resultatmått minskar risken för att
eventuell resultatmanipulation ska påverka studiens resultat, då EBITDA avser resultatet före
ränta, skatt, avskrivningar och nedskrivningar.

ETR har vissa begränsningar som mått på skatteundandragande, då dess nämnare är ett mått på
bokfört resultat för den valda perioden och dess täljare kan innehålla skattebetalningar som
avser andra perioder än den valda7 och den endast fångar avvikande skatteundandragande enligt
Hanlon et al. (2010). Trots detta kan måttet anses mäta skatteundandragande då den täcker olika
typer av skatteundandragande aktiviteter och inte bara aggressivt skatteundandragande som
mäts med andra mått och använts i en rad andra studier (Desai et al., 2006; Frank et al., 2009).
För att förtydliga så innebär ökat värde för ETR en minskning gällande skatteundandragande
aktiviteter, detta kan vara bra att ha i åtanke vid förståelse för sambanden i kommande
resultatdiskussioner. ETR beräknas som betald inkomstskatt dividerat med inkomst före ränta,
skatt, avskrivningar samt nedskrivningar.

7

T.ex. Svenska aktiebolag med räkenskapsår som avslutas 2016-12-31 får sitt slutskattebesked den 15 december
2017 och ska sedan betala in sin företagsskatt senast 90 dagar efter erhållet slutskattebesked (Skatteverket, 2017).
På grund av detta kan betalningarna avse andra perioder än den valda.
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𝐸𝑇𝑅 (𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴) =

𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑑 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

Formel 1. ETR (Beroende variabel)

3.3.2 Mäta den oberoende variabeln CSP
Flera forskare har lyft fram de problem som finns med att kvantitativt mäta CSP, framförallt
dess flerdimensionella konstruktion (Charlo et al., 2015; Preston et al., 1997; Mahoney et al.,
2007; Waddock et al., 1997). För att minska dessa problem och underlätta för forskarna har ett
flertal databaser vuxit fram. Malik (2014) beskriver att databaser ger forskare en konsekvent
mätning av företags CSR-aktiviteter, vilket underlättar och skapar goda förutsättningar för att
utföra undersökningar.

En databas som använts i flera stora studier för att mäta och jämföra bolags CSP, är Thomson
Reuters Datastream (Luo, Wang, Raithel & Zheng, 2015; Cheng, Ioannou & Serafeim, 2014).
Thomson Reuters Datastream lanserade år 2013 Asset4, en databas där företags arbete med
CSR dokumenteras och betygssätts. Thomson Reuters Asset4 samlar in data och mäter CSP
utifrån de tre olika områdena miljö, samhälle och bolagsstyrning, som de benämnt till ESG
(Environmental, Social and corporate Government performance) (Thomson Reuters, 2017a).
Thomson Reuters Datastream Asset4 är en av de mest omfattande databaserna i världen
gällande mätning av ESG-data, den består av mer än 400 olika mätvärden för över 6 000
offentliga bolag, som sträcker sig tillbaka till år 2002, betyget bygger på information från årliga
rapporter, CSR rapporter, företagens hemsidor, tidningsartiklar etc. Det bör dock noteras att
ESG-betyget endast grundar sig på offentligt tillgänglig information.

Företagens ESG-prestationer mätas utifrån tio olika kategorier (se figur 4), mätvärden
sammanställs och grupperas, som sedan genererar ett värde, ett så kallat ESG-score, mellan 0–
1. (ibid). ESG-betyget blir därför ett totalt mått på ett företags prestation avseende CSP. Det
mått för CSP jag i studien jag kommer att använda för att mäta sambandet till den beroende
variabeln är Thomson Reuters ESG-score. Anledningen till att jag valt att använda detta mått är
dels att det använts i tidigare studier och att det ger ett totalt mått för företagets CSR-aktiviteter.

37

Elin Österlund



ESGSCORE: ESG-score är ett samlat värde av företagets CSR-aktiviteter inom de tre
dimensionerna,

Environment

(miljö),

Social

(socialt)

och

Government

(företagsstyrning).

Figur 4. ESG-scores tio teman, (Thomson Reuters, 2017a).

3.3.3 Mäta den modererande variabeln lönsamhet
Tidigare studier har framförallt fokuserat på att hitta ett samband mellan CSR och
skatteundandragande. Bryman och Bell (2013) beskriver att det ibland finns en modererande
variabel som påverkar sambandet mellan två variabler och gör att vi kan svara på frågor om
bivariat samband mellan dem. Watson (2015) hävdar att företagets lönsamhet är just en sådan
modererande variabel som påverkar sambandet mellan CSR och skatteundandragande. Studien
kommer på samma sätt som Watson (2015) att använda denna variabel för att studera om den
har någon modererande effekt på sambandet. För att genomföra detta kommer studien i likhet
med Watson (2015) använda en binärvariabel, en dummyvariabel, för att fånga effekten av CSR
på skatteundandragande beroende på lönsamheten i form av måttet Pre-Tax Return On Assets
(PTROA). Måttet PTROA förklaras närmre i avsnitt 3.3.4.1. Hög lönsamhet (HiProfit) är lika
med 1, när företagets PTROA är mer än eller lika med tio procent. Är företagets PTROA mindre
än 10 procent får dummyvariabeln värdet 0 och klassas då som ett företag med låg lönsamhet.


𝐻𝑖𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 = 1 𝑜𝑚 𝑃𝑇𝑅𝑂𝐴 ≥ 10 %, = 0 om PTROA ≤ 10 %

Formel 2. Hög lönsamhet (modererande variabel)
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3.3.4 Kontrollvariabler
Jag inkluderar även en rad kontrollvariabler som tidigare studier visat påverkar
skatteundandragande genom skatteplaneringsincentiv, osäkerhet och möjligheter så som studier
av Chen et al. (2010), Hoi et al. (2013), Laguir et al. (2015), Lanis et al. (2012) samt Watson
(2015).

3.3.4.1 Pre-Tax Return on Assets (PTROA)
Enligt slack resource-teorin som jag tidigare beskrivit i teoriavsnittet så bör sambandet mellan
CSR och skatteundandragande styras av företagets lönsamhet och dess tillgänglighet på
resurser. För att täcka studiens syfte med att se om företagets lönsamhet har någon betydelse
för sambandet mellan CSR och skatteundandragande så är denna variabel självklar, vilket även
Watson (2015) menar är fallet för denna typ av studier. Tidigare forskning av bland andra
Huseynov et al. (2012) samt Lanis et al. (2012) har visat på att lönsamhet har en negativ effekt
på ETR, medan andra visat på en positiv effekt (Dyreng, Hanlon & Maydew, 2008). Denna
variabel mäter jag på samma sätt som enligt tidigare studier (Chen et al., 2010; Davis et al.,
2016; Hoi et al. 2013; Watson, 2015), genom måttet Pre-Tax Return On Assets (PTROA) vilket
kan översättas till avkastning före skatt på totala tillgångar. Detta mått beräknas som inkomst
före skatt dividerat med föregående års totala tillgångar och uttrycks i procent.


𝑃𝑇𝑅𝑂𝐴 =

𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 𝑓ö𝑟𝑒 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑡−1

Formel 3. PTROA (kontrollvariabel)

3.3.4.2 Storlek
Företagets storlek är en vanligt förekommande variabel inom forskningen (Arayssi et al., 2016;
Velte, 2016; Waddock et al., 1997). Waddock et al. (1997) beskriver att mindre företag generellt
är mindre socialt ansvarstagande än större företag. Större företag är ofta mer socialt
ansvarstagande och använder sig ofta av CSR-aktiviteter som påvisar en positiv effekt på
finansiell prestation (Gonzalez-Benito & Gonzalez-Benito, 2006; Hillman et al., 2001; Surroca
et al., 2010; Surroca & Tribó, 2008). Tang, Hull & Rothenberg, (2012) förklarar att större
företag har en tendens att investera mer i CSR-aktiviteter än mindre företag, då de vill undvika
olika statliga påtryckningar och kontroller. Större företag drar ofta till sig intressenternas
intresse och får därför enligt Waddock et al. (1997) ofta större krav på sig att investera i
39

Elin Österlund

hållbarhetsaktiviteter. En del studier har även visat att större företag har en mer aggressiv
skattebetalningsstrategi än mindre företag, på grund av deras ekonomiska och i många fall
politiska makt som möjliggör skattereduceringar (Richardson & Lanis, 2007). Jag har därför
valt att kontrollera för effekter som beror på företagets storlek genom att använda mig av
kontrollvariabeln storlek. Variabeln mäter jag på samma sätt som en rad tidigare studier (Chen
et al., 2010; Davis et al., 2016; Hoi et al., 2013; Lanis et al., 2012; Watson, 2015) genom att
beräkna den naturliga logaritmen av totala tillgångar, i denna studie omräknade till euro för
respektive företag. Variabeln logaritmeras för att få mer hanterbar data.


𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 = ln(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟)

Formel 4. Storlek (kontrollvariabel)

3.3.4.3 Risk
Företagets risk har ofta använts som en variabel, eftersom det i enlighet med
riskhanteringsteorin antas att företag använder hållbarhetsaktiviteter för att minska den
uppfattade risken (Martínez-Ferrero et al., 2015). Orlitzky och Benjamin (2001) beskriver att
företag som engagerar sig i CSR-aktiviteter tenderar att ha lägre risk, vilket i studien förklaras
av det sociala ansvarstagandet leder till ett ökat förtroende hos intressenterna. Vidare beskriver
Orlitzky et al. (2001) att det ökade sociala kapitalet som företaget kan införskaffa sig via CSRaktiviteter, ger lägre transaktionskostnader och med det en minskad osäkerhet kring den
finansiella prestationen.

Risk kan mätas på lite olika sätt, i studien används måttet beta vilket till exempel Hillman et al.
(2001) använt i sin studie. Andra mått på risk som använts i andra studier är till exempel
långfristiga skulder dividerat med de totala tillgångarna (McWilliams et al., 2001; Waddock et
al., 1997). Beta är ett nyckeltal som anger hur aktiens pris har fluktuerat i förhållande till börsen.
Ett beta på 1 innebär att aktien har följt börsen, är det lägre än 1 har den haft mindre svängningar
än index. Är värdet mer än 1 är aktien aggressiv och har större fluktueringar än index. Aktier
med lägre beta klassas därför ofta som en säkrare investering, men genererar mindre avkastning
(Avanza Bank, u.å.). Måttet beräknas genom att beräkna kovariansen av skillnaden i avkastning
mellan aktien (ra) och den totala marknadens (rm), vilket sedan sätts i relation till marknadens
varians (rp).
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𝑅𝑖𝑠𝑘 = 𝛽𝑎 =

𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑎 ,𝑟𝑚 )
𝑉𝑎𝑟 (𝑟𝑝 )

Formel 5. Risk (kontrollvariabel)

3.3.4.4 Likvida medel
Watson (2015) samt Col et al. (2016) menar att andelen likvidamedel och resurstillgängligheten
bidrar till olika möjligheter att satsa på CSR. Vid en jämförelse med skuldsättningsgraden där
företag med hög skuldsättningsgrad blir trögrörliga, så blir företag med större mängd likvida
medel mer flexibla inför olika typer av investeringar. På samma sätt som i tidigare studier (Chen
et al., 2010; Davis et al., 2016; Hoi et al. 2013; Watson, 2015) mäter jag denna variabel som
andel likvida medel (kontanter och kortfristiga fordringar) dividerat med föregående års totala
andel tillgångar. Variabeln uttrycks i procent:


𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 =

𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑡−1

Formel 6. Likvida medel (kontrollvariabel)

3.3.4.5 Skuldsättningsgrad
Företag med en högre skuldsättningsgrad kan bland annat begränsa ledningens möjlighet till
investeringar och företaget kan enligt Barnett och Salomon (2012) därför svårare att ta vara på
affärsmöjligheter när de uppstår, vilket kunnat bidra till en bättre lönsamhet, företagen blir mer
trögrörliga. Det kan å andra sidan också leda till att ledningen är mer realistisk och inte tar
förhastade beslut. Enligt Hoi et al. (2013) har företag med hög skuldsättningsgrad också större
tendenser att använda avdragsgilla räntebetalningar för att främja skatteundandragande genom
minskade skattebetalningar. Col et al. (2016) samt Nelling och Webb (2009) förklarar också att
företag med hög skuldsättningsgrad också förväntas investera mindre i CSR-aktiviteter.
Martínez-Ferrero et al. (2015) menar att skuldsättningsgraden också visar på hur stor risk
företaget har att inte kunna fortsätta att bedriva sin verksamhet. Jag har därför i enlighet med
tidigare forskning valt att ta med detta som en kontrollvariabel (Chen et al., 2010; Davis et al.,
2016; Hoi et al., 2013; Watson, 2015). Skuldsättningsgrad beräknas i dessa studier som
företagets totala skulder dividerat med föregående års totala andel tillgångar. Kontrollvariabeln
uttrycks i procent.


𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑡−1
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Formel 7. Skuldsättningsgrad (kontrollvariabel)

3.3.4.6 Tillgångar
Enligt Hoi et al. (2013) finns det en korrelation mellan företag som har en hög andel
immateriella tillgångar och de som använder sig av aggressiva skatteundandragande aktiviteter,
detta genom att ETR minskar när de skattemässigt avdragsgilla kostnaderna för av- och
nedskrivningar av de immateriella tillgångarna ökar. Jag har valt att mäta denna variabel som
tidigare studier på området mätt denna variabel, andelen immateriella tillgångar är immateriella
tillgångar netto dividerat med föregående års totala tillgångar och uttrycks i procent (Chen et
al., 2010; Davis et al., 2016; Hoi et al., 2013; Watson, 2015)


𝐼𝑚𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 (𝐼𝑀𝑀𝐴𝑇) =

𝐼𝑚𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑡−1

Formel 8. Immateriella tillgångar (kontrollvariabel)

Andelen materiella anläggningstillgångar har också tillskrivits en viss påverkansgrad
framförallt på möjligheten att använda sig av skatteundandragande aktiviteter. Detta genom att
ETR minskar när de skattemässigt avdragsgilla kostnaderna för av- och nedskrivningar ökar.
Jag har i enlighet med tidigare forskning valt att beräkna denna kontrollvariabel som andelen
materiella anläggningstillgångar (byggnader, mark, maskiner och inventarier) dividerat med
föregående års totala tillgångar och uttrycks i procent (Chen et al., 2010; Davis et al., 2016; Hoi
et al., 2013; Watson, 2015).


𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 (𝑀𝐴𝑇) =

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑡−1

Formel 9. Materiella anläggningstillgångar (kontrollvariabel)

3.3.4.7 Tobin’s Q
Tobin’s Q har använts i den tidigare forskningen som ett mått på företagets marknadsvärde,
måttet kan beskrivas som företagets marknadsvärde dividerat med återanskaffningsvärdet
(Tobin, 1969). Genom att beräkna Tobin’s Q fås ett Q-värde, om värdet är större än 1 (Q > 1)
tyder det på att företaget använder sina tillgångar effektivt. Motsatt fås ett lägre värde än 1 (Q
< 1) är det en antydan till att företaget använder sina tillgängliga resurser på ineffektivt sätt
(Campbell & Mínguez-Vera, 2008). På samma sätt som i tidigare studier mäter jag variabeln
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som marknadsvärdet av företagets tillgångar dividerat med återanskaffningsvärdet av företagets
tillgångar (Campbell et al., 2008; Seo, Kim & Park, 2015).


𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛′ 𝑠 𝑄 =

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
Å𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑠𝑘𝑎𝑓𝑓𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟

Formel 10. Tobin's Q (kontrollvariabel)

3.3.4.8 Sektor
Denna variabel utgörs av dummyvariabler för företagens respektive sektortillhörighet för att se
om det finns eventuella skillnader mellan dem. Denna typ av variabel är en binär variabel som
omvandlar en kvalitativ variabel till en kvantitativ variabel, för att kunna användas i kommande
regressionsanalyser. Dessa får då ett värde i skala 0-1, där företaget som verkar inom en viss
sektor får värdet 1 och om de inte befinner sig inom denna sektor får de värdet 0, detta för att
kunna användas i ett statistikprogram. (Andersson, Jorner & Ågren, 2007; Djurfeldt & Barmark,
2009). Flera forskare har lyft fram vikten av att kontrollera skillnaderna mellan olika sektorer
(Hillman et al., 2001; Ullman, 1985; Waddock et al., 1997), detta på grund av att olika sektorer
upplever olika krav från olika intressenter. Studien utgår från Industry Classification
Benchmark (ICB), vilken delar in företagen i tio sektorer och får därför följande
dummyvariabler och fördelningen av företagen i studien:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ICB Sektornamn
Råvaror
Industri
Dagligvaror
Hälsovård
Konsumenttjänster
Telekommunikation
Kraftförsörjning
Finans
Teknologi
Olja och gas
Totalt

Antal företag Andel
30
7%
119
26 %
52
11 %
30
7%
75
16 %
12
3%
17
4%
79
17 %
17
4%
29
6%
460 100 %

Tabell 3. Studiens sektorindelning och fördelning i procent (%)

3.3.4.9 Land
För att kontrollera för eventuella landspecifika och institutionella effekter, kvantifieras
landstillhörigheten till dummyvariabler för att kunna använda dem i studiens regressionsanalys
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(Djurfeldt & Barmark, 2009). Den tidigare forskningen har generellt inte tagit hänsyn till det
land företaget tillhör, då studierna framförallt utgått från enbart den amerikanska marknaden,
eller endast ett specifikt land (Davis et al., 2016; Hoi et al., 2013; Huseynov et al., 2012; Laguir
et al. 2015; Landry et al., 2013, Lanis et al., 2012; Watson, 2015). Utifrån diskussionen som
fördes i avsnitt 2.6 där institutionella skillnader, med olika rätts-, skatte- och kulturella
traditioner kan påverka synen på CSR-aktiviteter samt skatteundandragande, så har jag även
valt att gruppera länderna i studiens urval utifrån de distinktioner som Midttun, Gautesen &
Gjølberg (2006) samt Hall och Gingerich (2009) använt i sin forskning. På en nationell nivå
grupperar de länderna i fyra landskategorier: Anglo-Saxiska länder (Storbritannien och Irland),
Nordiska länder (Danmark, Finland, Norge och Sverige), Central-Europeiska länder (Belgien,
Nederländerna, Polen, Schweiz, Tyskland och Österrike) och de Latinska länderna (Frankrike,
Grekland, Italien, Portugal och Spanien). De Anglo-Saxiska länderna tillhör den institutionella
traditionen LME, medan de Nordiska, Central-Europeiska och de Latinska länderna tillhör den
institutionella traditionen CME. Varje land har därför omvandlats till en binär variabel utifrån
den landskod företagen tillhör. Nedan presenteras de länder som ingår i studien:


Land = Binärvariabel som delar in företagen utifrån deras landskod: Belgien, Danmark,
Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal,
Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike.

3.3.4.10 År
År utgörs av dummyvariabler för de åren 2007-2016 som varje observation kan kopplas till och
används dels för att undersöka för en eventuell påverkan mellan åren. Tidigare studier (Davis
et al., 2016; Hoi et al., 2013; Huseynov et al., 2012; Watson, 2015) som studerar sambandet
mellan CSR och skattebetalningar kontrollerar för påverkan mellan olika år.


År = Binärvariabel som möjliggör kontroll av vilket år från 2007 till 2016 som
respektive observation kommer ifrån.

3.4 Studiens analysmetoder
I avsnittet nedan kommer de analysmetoder som jag valt att använda för att uppfylla studiens
syfte; att förklara huruvida företagets resultat har någon modererande effekt på sambandet
mellan CSR och skatteundandragande. Först har jag gjort en univariat analys, för att kontrollera
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datamaterialets kvalitet samt beskriva hur medelvärde, median och spridning ser ut (Bryman &
Bell, 2013; Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Den univariata analysen har sedan
efterföljts av en bivariat analys, där sambandet mellan variablerna undersökts (Olsson &
Sörensen, 2011). I denna analys har jag utgått från den traditionella analysmetoden Pearsons r
(korrelationsanalys), där styrkan i sambandet mellan variablerna testas (Bryman & Bell, 2013).
Analyserna avslutas sedan med en multivariat analys, där studiens hypoteser testas med
multipla regressionsanalyser (Bryman & Bell, 2013; Djurfeldt et al., 2010). För att kontrollera
eventuella felkällor har analyser gjorts för att upptäcka eventuell multikollinearitet och/eller
heteroskedasticitet, vilka enligt Djurfeldt och Barmark (2009) är vanligt förekommande i
regressioner.

Vid analysen av datamaterialet som hämtats från Thomson Reuters Datastream till
kalkylprogrammet Excel har jag använt två olika statistikprogram. Den univariata och den
bivariata analysen har genomförts i statistikprogrammet SPSS, vilket Bryman och Bell (2013)
också förklarar är det program som vanligen nyttjas vid kvantitativa analyser. De mer
avancerade multipla regressionsanalyserna har genomförts i statistikprogrammet STATA,
vilket har mer inriktade funktioner för regression och ekonometri (Djurfeldt & Barmark, 2009).
Dessa analyser kommer sedan att redovisas och diskuteras i kommande resultatkapitel.

3.4.1 Univariat analys
Studiens analyser inleds med en univariat analys av datamaterialets kvalitet, en univariat analys
innebär att varje variabel analyseras var för sig (Bryman & Bell, 2013). I denna inledande fas
analyseras variabelns centraltendens och spridning, för att fastställa detta beräknas variabelns
medelvärde, median, standardavvikelse samt minimum- och maximumvärde (Bryman & Bell,
2013; Djurfeldt et al., 2010). Medelvärdet är ett mått på variabelns centraltendens (Bryman &
Bell, 2013). Formeln för medelvärde kan ställas upp enligt nedan formel, där ȳ=medelvärde,
Σ= summa och n= antal:


ȳ=

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑛

=

Σ𝑦
𝑛

Formel 11. Medelvärde (De Veaux, Velleman & Bock, 2012).

Ett annat mått på datamaterialets centraltendens är medianen, detta mått påverkas dock inte av
extremvärden eftersom måttet anger datamaterialets mittersta värde vid en sortering i
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storleksordning. Medianen kan i vissa fall ge en bättre bild av normalvärde än vad medelvärdet
kan, speciellt om det finns extremvärden (Bryman & Bell, 2013; Djurfeldt et al., 2010).

Standardavvikelsen används för beräkna datamaterialets spridning runt medelvärdet (Bryman
& Bell, 2013; Djurfeldt et al., 2010). Formeln för beräkning av standardavvikelse kan ställas
upp enligt nedan formel, där s= standardavvikelsen, y=värdet på variabeln, ȳ=medelvärde, Σ=
summa och n= antal:


Σ(𝑦−ȳ)2

𝑠=√

𝑛−1

Formel 12. Standardavvikelse (De Veaux et al., 2012).

Ytterligare en analys som bör göras för att undersöka spridningen är att kontrollera för
variablernas extremvärden, minimum- och maximumvärden. Detta för att kontrollera om det
finns några extremvärden som påverkar medelvärdet och dess spridning (Bryman & Bell,
2013). För att göra en univariat analys kommer jag i studien att använda mig av deskriptiv
statistik från SPSS för att undersöka centraltendensen genom medelvärdet och spridningsmåttet
genom standardavvikelsen samt extremvärdena för alla de variabler som kommer att användas
i den bivariata och multivariata analysen. Resultatet av den univariata analysen återfinns i
avsnitt 4.1 Deskriptiv statistik samt i tabell 4, 5 och 6.

3.4.2 Bivariat analys
För att analysera sambandet mellan två variabler, använder jag mig av en bivariat analys
(Bryman & Bell, 2013). Pearsons r (korrelationsanalys) är en av de mest frekvent använda
korrelationsanalyserna

vid

kvot-

och

intervallvariabler

(Bryman

&

Bell,

2013).

Korrelationstestet undersöker om det finns en samvariation mellan två variabler, samt styrkan
i detta samband (Djurfeldt & Barmark, 2009). Korrelationsanalysen genererar en
korrelationskoefficient (r) vilket alltid är ett tal mellan -1 och 1 (Bryman & Bell, 2013). Enligt
Bryman och Bell (2013) samt De Veaux et al. (2012) indikerar ett värde nära 1 eller -1 på en
stark korrelation och samband, medan ett värde som närmar sig nollpunkten är en indikation att
korrelationen är svag. Sambandets riktning förklaras av om värdet är positivt eller negativt, med
andra ord om värdet på en variabel ökar, minskar eller ökar den andra variabeln i förhållande
till detta (ibid). För att göra en bivariat analys av datamaterialet kommer jag att använda mig
av SPSS analysverktyg Pearsons r (även kallat Pearsons korrelationstest) för att undersöka
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eventuellt samband mellan studiens variabler. Analysen kommer att underlätta att se styrkorna
i dessa samband och dess riktningar.

Jag har valt att utgå från en statistisk signifikansnivå på p < 0,05. Detta brukar anses vara den
högst acceptabla signifikansnivån som den samhällsvetenskapliga forskningen accepterar. En
statistisk signifikansnivå på 0,05 (femprocentsnivå) innebär att risken för att få ett samband i
urvalet som inte finns i populationen inte är högre än fem fall av hundra, då förkastas
nollhypotesen. Vid denna signifikansnivå är det inte särskilt sannolikt att resultatet är
slumpmässigt utan acceptabelt (Bryman & Bell, 2013). Resultatet av den bivariata analysen
återfinns i avsnitt 4.2 Korrelationsanalys samt i tabell 7.

3.4.3 Multivariat analys
I ett tredje och avslutande steg för att analysera och testa studiens hypoteser har en multivariat
analys utförts. En multivariat analys möjliggör en kontroll av tre eller fler variabler och först då
kan det fastslås om sambandet mellan två variabler i detta fall CSR och skatteundandragande
är äkta och inte skenbart eller falskt (Bryman & Bell, 2013; Djurfeldt et al., 2010). En kontroll
huruvida den tredje variabeln lönsamhet har någon modererande effekt på sambandet mellan
CSR och skatteundandragande, kommer genom denna analys att upptäckas. En vanligt
förekommande multivariat analys är den multipla regressionsanalysen, vilken använts i
liknande studier där samband mellan CSR och skatteundandragande studerats (Davis et al.,
2016; Hoi et al., 2013; Huseynov et al., 2012; Lanis et al., 2012; Watson, 2015).

Djurfeldt och Barmark (2009) beskriver att de multipla regressionsanalyserna ökar
sannolikheten att kontrollera äktheten i sambandet. Djurfeldt et al. (2010) beskriver att den
multipla regressionsanalysen utgår från den linjära regressionen (den bivariata analysen) och
sedan kör alla dessa regressioner i ett test för att testa studiens uppställda hypotes. Andersson
et al. (2007) beskriver att vid en multipel regressionsanalys där en konstant (α) tillsammans
med två eller fler oberoende variabler (𝑥1, 𝑥2 , osv) skapar en funktion av den beroende variabeln
(y). Tecknen y och 𝑥1, 𝑥2 , byts ofta ut mot förkortningar på variabeln. Nedan beskrivs ovan
nämnda ekvation:
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𝑦 = 𝛼 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + . . . + 𝛽𝑘𝑥𝑘 + 𝜀

y = Beroende variabeln
α = Regressionskoefficient
β = Genomsnittlig förändring i y om x ökar med en enhet
x = De oberoende variablerna
k = Antal oberoende variabler
ε = Residualer
Formel 13. Multipel regression (Andersson et al., 2007, s. 16, 83-86)

Jag använder även här den statistiska signifikansnivån p < 0,05. Detta är som tidigare beskrivit
den vedertagna risknivån inom den samhällsvetenskapliga forskningen enligt Bryman och Bell
(2013). Jag kommer att testa studiens hypoteser enligt nedan regressionsmodell, modellen är
uppbyggd på samma sätt som den regressionsanalys som använts av Watson (2015) för att testa
den beroende variabeln ETR mot den oberoende variabeln ESGSCORE och den modererande
variabeln HiProfit, samt studiens kontrollvariabler. Skillnaden mot Watsons (2015)
regressionsanalys är att istället för att inkludera Sektor som en fixed effect8, har jag valt att göra
regressionsmodellen enligt en mixed random effect9 modell, där kontrollvariablerna Sektor och
Land används i regressionsmodellen som random effects. Detta för att kunna analysera för
skillnader mellan dem och testa studiens andra hypotes (H2).

𝐸𝑇𝑅𝑖𝑡 = 𝛽𝑜 + 𝛽1 𝐸𝑆𝐺𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐻𝑖𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑖𝑡 + Σ𝛽3…𝑛 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡
𝐸𝑇𝑅𝑖𝑡 är den beroende variabeln för fall 1 och för tidsperiod t.

8

Fixed-effect modeller är designade att studera orsakerna till förändringen inom en grupp (Kohler & Kreuter,
2009).
9

Random-effect modeller används när det finns anledning att tro att skillnaderna mellan grupperna påverkar den
beroende variabeln. En fördel med random effects modellen är att tidskonstanta variabler (som t.ex. kön eller som
i detta fall sektor och land) kan inkluderas, medan de i fixed effects modellen absorberas i interceptet. (Kohler &
Kreuter, 2009).
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𝛽𝑜 är regressionens koefficient (intercept)
𝛽1−𝑥 är förklaringskoefficienten för effekten av oberoende variabeln på beroende variabeln.
𝐸𝑆𝐺𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸𝑖𝑡 är den oberoende variabeln för fall i och för tidsperiod t.

𝐻𝑖𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑖𝑡 är den modererande variabeln för fall i och för tidsperiod t.

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠𝑖𝑡 är alla nedan kontrollvariabler för fall i och för tidsperiod t.
𝜀𝑖𝑡 är regressionens residual för fall i och tidsperiod t.

Enligt denna modell erhålls därför följande regressioner för att testa studiens hypoteser.

𝐸𝑇𝑅𝑖𝑡 = 𝛽𝑜 + 𝛽1 𝐸𝑆𝐺𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐻𝑖𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑖𝑡 + 𝛽3 𝑃𝑇𝑅𝑂𝐴 + 𝛽4 𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 + 𝛽5 𝑅𝑖𝑠𝑘 +
𝛽6 𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑎𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 + 𝛽7 𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 + 𝛽8 𝐼𝑀𝑀𝐴𝑇 + 𝛽9 𝑀𝐴𝑇 + +𝛽10 𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛′ 𝑠𝑄 +
𝛴𝛽11 𝑆𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 + 𝛴𝛽12 𝐿𝑎𝑛𝑑 + 𝛴𝛽13 Å𝑟 + 𝜀𝑖𝑡
För att få en jämförelse så utförs även en regressionsanalys utan effekterna för de modererande
lönsamhetsvariabeln HiProfit och regressionsanalysen får då följande utseende:

𝐸𝑇𝑅𝑖𝑡 = 𝛽𝑜 + 𝛽1 𝐸𝑆𝐺𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝛽2 𝑃𝑇𝑅𝑂𝐴 + 𝛽3 𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 + 𝛽4 𝐴𝑛𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑑𝑎 + 𝛽5 𝑅𝑖𝑠𝑘 +
𝛽6 𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑎𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 + 𝛽7 𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 + 𝛽8 𝐼𝑀𝑀𝐴𝑇 + 𝛽9 𝑀𝐴𝑇 + 𝛽10 𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛′ 𝑠𝑄 +
𝛴𝛽11 𝑆𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 + 𝛴𝛽12 𝐿𝑎𝑛𝑑 + 𝛴𝛽13 Å𝑟 + 𝜀𝑖𝑡
Resultaten av de multipla regressionsanalyserna presenteras i avsnitt 4.4 Regressionsanalyser
samt i tabell 9, 10 och 11.

3.4.4 Multikollinearitet
Vid regressionsanalyser kan det förekomma en del felkällor (Djurfeldt & Barmark, 2009), dessa
måste kontrolleras för att kunna säkerställa resultatets kvalitet (Saunders et al., 2016). Studiens
kvalitet kommer att diskuteras mer ingående i avsnitt 3.5. Först kommer analyser göras för att
kontrollera för multikollinearitet, detta föreligger när de oberoende variablerna i en
regressionsanalys har hög korrelation mellan varandra (Andersson et al., 2007; Verbeek, 2012).
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Finns det en för stark korrelation mellan de oberoende variablerna kan det vara svårt att särskilja
vilken variabel som står för vilken påverkansgrad (Djurfeldt & Barmark, 2009). För att
kontrollera att detta problem inte föreligger beskriver Djurfeldt och Barmark (2009) att en
korrelationsanalys bör genomföras. Erhålls ett värde som är högre än 0,8 eller under -0,8
innebär det att multikollinearitet kan förekomma.

Djurfeldt och Barmark (2009) beskriver dock vidare att det finns en viss begränsning i vad
korrelationsanalysen visar och att det därför kan ge mer rättvisande resultat att göra en
kollinearitetsdiagnos i SPSS där Variance Inflation Factors (VIF) redogörs. Detta bör enligt
Djurfeldt och Barmark (2009) utföras då vissa samband inte framgår av korrelationsmatrisen.
Visar VIF-testet ett värde på 1 finns det inget problem med multikollinearitet och överstiger
värdet 2,5 tyder det på att det kan finnas multikollinearitet. Studien kommer att kontrollera för
multikollinearitet utifrån dessa kontroller, dessa redovisas under rubrik 4.3 Kontroll av felkällor
samt i tabell 7 och 8.

3.4.5 Heteroskedasticitet
Ett annat vanligt och återkommande problem med regressionsanalyser är heteroskedasticitet,
vilket innebär ojämn spridning (Djurfeldt & Barmark, 2009). Detta problem försvårar
möjligheten att hitta samband och innebär att den observerade variansen av en residual är
snedfördelad, vilket Djurfeldt och Barmark (2009) leder till ojämn spridning. En förutsättning
för att genomföra multipla regressionsanalyser är att residualerna ska vara normalfördelade.
Detta för att rättvist bedöma värdet på den beroende variabel ska residualen vara
normalfördelad, residualen är avståndet mellan observerat och predikterat värde (Djurfeldt &
Barmark, 2009). För att kontrollera för heteroskedasticitet har SPSS använts för att undersöka
fördelningen av residualerna. Detta kan uttydas av ett spridningsdiagram där spridningen i data
runt regressionslinjen varierar mellan olika värden på x. Spridningsdiagrammet får en
solfjäderform när heteroskedasticitet förekommer (SPSS-akuten, 2013).

3.5 Kvalitetskriterier
För att bedöma studiens forskningskvalitet har jag valt att utgå från Bryman och Bell (2013)
kvalitetskriterier för kvantitativa forskningsstudier. Bryman och Bell (2013) diskuterar tre olika
kriterier som har extra stor betydelse vid just kvantitativa studier; reliabilitet, validitet och
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replikerbarhet. Saunders et al. (2016) och Eliasson (2013) nämner även de begreppen validitet
och reliabilitet som viktiga kvalitetskriterier. Nedan kommer studiens kvalitet diskuteras med
utgångspunkt i dessa tre kvalitetskriterier.

3.5.1 Reliabilitet
Studiens reliabilitet bygger på hur tillförlitlig den anses vara enligt Bryman och Bell (2013)
samt Eliasson (2013). Eliasson (2013) beskriver att en hög reliabilitet förknippas med huruvida
den kan utföras flera gånger med samma resultat och grundar sig hur studiens mått tagits fram,
mätts och bearbetats. Bryman och Bell (2013) menar att reliabiliteten i kvantitativ forskning
handlar om följdriktigheten, överrensstämmelsen och pålitligheten av måttet för ett visst
begrepp. De beskriver vidare att det finns tre faktorer som forskaren bör ta ställning till för att
avgöra om ett mått är reliabelt. Hänsyn till måttets stabilitet bör tas, att måttet är hållbart över
tid och inte fluktuerar om samma mätning skulle göras igen. All data som används i denna
studie kommer från Thomson Reuters Datastream, som bland annat hämtar data från företagens
årsredovisningar hållbarhetsrapporter (Thomson Reuters, 2017b). Den inhämtade data har
därför hög stabilitet då den inte kommer att förändras över tid, samma data kan plockas fram
vid ett senare tillfälle. Den andra faktorn är måttets interna reliabilitet vilket innebär att de mått
som är uppbyggda utifrån flera variabler är pålitliga och följdriktiga. I studiens
operationaliseringsavsnitt, finns det en tydlig genomgång över de mått som använts i studien,
samt varför de har valt och en koppling till den tidigare forskningen som gjorts på området.
Detta för att säkerställa den interna reliabiliteten. Den tredje och sista faktorn som Bryman och
Bell (2013) beskriver är internbedömarreliabiliteten där studiens subjektivitet och tolkning av
data bör analyseras. Inhämtad data från Thomson Reuters Datastream har inte tolkats innan de
förts in i analysprogrammen SPSS och STATA, där den analyserats med beprövade
analysmetoder som beskrivits i avsnitt 3.4 Analysmetoder.

För att öka reliabiliteten och möjligheten för att andra forskare ska kunna uppnå samma resultat
är det därför viktigt att tydligt dokumentera hur studien genomförts, Yin (2007) menar därför
att studiens operationaliseringssteg tydligt måste beskrivas. En målsättning med metodkapitlet
har därför varit att tydligt och stegvis beskriva hur studiens begrepp, mått och operationalisering
gått tillväga för att öka studiens reliabilitet. Eliasson (2013) förklarar att reliabiliteten ökar om
forskaren innan inhämtandet av data gjort omfattande förberedelser samt haft en tydlig plan för
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forskningsprocessen. Innan jag inhämtade data hade jag gjort en omfattande litteraturstudie där
jag jämfört hur liknande forskning bedrivits samt vilka begrepp och mått som skulle vara
intressant för studien, samt gjort en plan för hur denna data skulle samlats in. Detta har inte bara
sparat tid i datainsamlingen, men då också ökat studiens reliabilitet, som då också ökar
validiteten (Eliasson, 2013).

3.5.2 Validitet
En studies validitet är enligt Bryman och Bell (2013) det mest betydelsefulla
forskningskriteriet, och beskriver det också som mätningsvaliditet inom den kvantitativa
forskningen då den bedömer om studiens slutsatser hänger ihop. Validiteten är enligt Eliasson
(2013) synonymt med giltighet, att resultatet som tas fram faktiskt är det som studien tänkt
undersöka. Bryman och Bell (2013) menar att det finns fyra olika typer av validitet, dessa fyra
står för olika sätt att mäta validiteten hos ett mått på ett begrepp. Först ut är begreppsvaliditet
vilket ibland också kallas för teoretisk validitet och har att göra med om de mått för ett begrepp
som valts verkligen mäter begreppet (Bryman & Bell, 2013; Eliasson, 2013; Sohlberg &
Sohlberg, 2013). I studiens avsnitt 3.3 Operationalisering förklaras studiens begrepp och de
mått som valts för att mäta dessa begrepp väldigt tydligt. Måtten som använts i studien är vanligt
förekommande redovisningsmått och har använts i en rad tidigare företagsekonomiska studier.
Måtten är också stabila över tid vilket innebär hög reliabilitet vilket krävs för att uppnå hög
validitet (Bryman & Bell, 2013).

Det andra typen av validitet är intern validitet berör studiens kausalitet (Bryman & Bell, 2013).
För att säkra den interna validiteten har studien använt sig av en rad olika kontrollvariabler, för
att analysera om det finns några andra variabler som har en effekt på sambandet mellan studiens
beroende och oberoende variabler. Då studiens syfte också är att undersöka om företagens
lönsamhet har någon modererande effekt på sambandet har regressionsanalysen gjorts i två
olika varianter dels med den modererande variabeln och dels utan den för att se om den har
någon påverkan. Detta för att säkerställa att det verkligen är ESGSCORE och den eventuellt
modererande variabeln som orsakar effekterna på ETR (Bryman & Bell, 2013). En ytterligare
dimension som stärker den interna validiteten är att studien genomförts på 460 företag under en
tioårsperiod, detta för att säkerställa för eventuella skillnader över tid.
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Den tredje typen av validitet är den externa validiteten berör generaliseringsmöjligheten
(Bryman & Bell, 2013; Saunders et al., 2016; Yin, 2007). Som jag tidigare nämnt i studiens
avsnitt 3.2.2 Studiens population, urval och bortfall så hade det varit önskvärt med ett
slumpmässigt urval i stället för ett icke-slumpmässigt urval som jag använt mig av i studien,
för att kunna göra större generaliseringar. Då det av resursbrist i form av pengar och tid inte
funnits några jämförbara alternativ, har Thomson Reuters Datastream använts vilken endast
tillhandahåller data från publika företag, vilket gör det svårt att generalisera resultatet till mindre
icke-publika företag. Studien har dock kompenserat för detta genom ett omfattande urval, där
studien baseras på 460 företag från hela Europa. Det har även utförts en bortfallsanalys där
tillfredställande resultat erhållit, där det endast är finanssektorn, som avviker, mer
genomgående beskrivning finns under rubriken 3.2.2 Studiens population, urval och bortfall.
Den fjärde och sista typen av validitet är ekologisk validitet vilken berör huruvida resultaten
fångar verkligheten och att inte undersökningsmetoden skapar en onaturlig miljö där resultaten
inte speglar verkligheten (Bryman & Bell, 2013). Studien använder sig av beprövade
analysmetoder och inhämtandet av data har skett utan att någon påverkan gjorts på företagets
naturliga miljö, då all data är inhämtad från en oberoende databas som baseras på företagens
egna rapporter. Studien kan därför anses ha en hög ekologisk validitet.

3.5.3 Replikerbarhet
Replikerbarhet liknar det tidigare kvalitetskriteriet reliabilitet, en studie bör enligt Bryman och
Bell (2013) vara möjlig att replikera, göras igen på nytt. Detta kriterium är viktigt för att andra
forskare ska kunna kontrollera att resultatet stämmer med det den sagt sig komma fram till. För
att kunna uppnå replikerbarhet krävs det enligt Bryman och Bell (2013) att forskaren i detalj
beskriver studiens tillvägagångssätt. I studiens metodavsnitt kapitel 3 finns detaljerade
beskrivningar över studiens vetenskapsfilosofi, den antagna forskningsansatsen, den empiriska
metod som använts som innefattar urval och metod för insamling av data, samt en presentation
av studiens analysmetoder. Studiens operationalisering tydliggörs också steg för steg där det
finns detaljerade beskrivningar över de källor, metoder och begrepp som använts, med koppling
till den tidigare forskningen och litteratur. Då jag använt mig av sekundärdata från en befintlig
databas (Thomson Reuters Datastream) så ökar även möjligheten till replikerbarhet, då andra
forskare kan ta del av samma datamaterial.
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4. Resultat
Kapitlet beskriver de resultat som framkommit utifrån de analyser som genomförts av
datamaterialet. Kapitlet inleds med studiens univariata analys i form av deskriptiv statistik,
som sedan följs av den bivariata analysen – korrelationsanalyser och redogörelse för kontroll
för eventuella felkällor som kan uppstå vid multipla regressionsanalyser. Kapitlet avslutas
sedan med resultatet från studiens multipla regressionsanalyser.

4.1 Deskriptiv statistik
I nedan tabeller 4, 5 och 6 kommer studiens deskriptiva statistik att analyseras, detta för att
avgöra datamaterialets kvalitet. Den deskriptiva statistiken har tagits fram med hjälp av SPSS.
För att analysera respektive variabels insamlade datamaterial har centraltendensen analyserats
genom en kontroll av medelvärdet och en jämförelse mot medianen, då en eventuell skillnad
enligt De Veaux et al. (2012) kan indikera på skevhet i datamaterialet. Standardavvikelsen ger
ett uttryck över hur mycket respektive företag avviker från medelvärdet i genomsnitt beräknat
per variabel, ett lågt värde signalerar låg spridning och att datamaterialet befinner sig nära
medelvärdet, medan ett högt värde signalerar stor spridning (De Veaux et al., 2012). Minimumoch maximumvärdena visar på datamaterialets extremvärden och räckvidd inom en variabels
datamaterial (ibid). Höga värden kan indikera att datamaterialets kvalitet kan ifrågasättas, ofta
finns det extremvärden i variablernas datamaterial som påverkar resultatet. Bryman och Bell
(2013) samt De Veaux et al. (2012) menar att extremvärdena, så kallade outliers måste
undersökas, då dessa annars kan ge missvisande resultat.

I följande tabell 4 visas den deskriptiva statistiken för studiens samtliga variabler exklusive
studiens dummyvariabler; sektor, år och land. Dummyvariablerna sektor och land kommer att
presenteras nedan i tabell 5 och 6, dummyvariabel år tas inte upp då studiens syfte inte är att
beskriva skillnader mellan åren. I nedan tabell framgår datamaterialets medelvärde,
standardavvikelse, minimum- och maximumvärde för de 4 600 observationer studiens data
bygger på, vilket innefattar 460 företag under en tioårsperiod. Varje variabel visar ett
genomsnitt för de sammanslagna värdena för åren 2007-2016. I nedan tabeller har alla företags
datamaterial räknats om till euro och de framräknade måtten uttrycks i procent.
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Deskriptiv statistik
Variabel

N

Medelvärde

Median

Std. Avv.

ETR

Kvartil 1

Kvartil 3

Min

Max

460

0,15

0,15

0,07

0,10

0,20

0,00

0,30

ESGSCORE

460

60,88

62,86

16,00

49,68

73,18

8,24

95,85

HiProfit

460

0,32

0,00

0,47

0,00

1,00

0,00

1,00

PTROA

460

8,54

6,78

9,46

3,24

11,99

-60,89

82,31

Storlek

460

15,73

15,47

1,80

14,46

16,83

11,41

21,86

Risk

460

0,83

0,81

0,25

0,66

0,99

0,18

1,72

Likvidamedel

460

9,23

5,46

15,18

2,49

10,59

0,00

329,85

Skuldsättningsgrad

460

27,68

24,57

21,58

13,40

38,61

0,00

242,30

IMMAT

460

24,19

17,82

29,08

4,55

38,07

0,00

951,26

MAT

460

28,44

21,02

26,84

8,27

40,71

0,02

292,84

TOBIN'S Q

460

2,44

1,05

5,55

0,72

1,90

0,01

86,39

Tabell 4. Deskriptiv statistik
N = antal företag per variabel. Medelvärde = genomsnittligt medelvärdet per variabel, Medianen = de mittersta
värdet för datamaterialet och standardavvikelse (Std. Avv) = variabelns genomsnittliga standardavvikelse. Kvartil
1 och Kvartil 3 visar var inom 50 procent av värdena förhåller sig. Minimum- och maximumvärde = det lägsta
och högsta värdet som registrerats för varje variabel. Se avsnitt 3.3 för variabelförteckning.

Den beroende variabeln ETR har ett medelvärde (0,15) och en median (0,15) vilket tyder på att
datamaterialet för variabeln är symmetriskt, då värdena är identiska. Variabeln har en
standardavvikelse på 0,07 vilket i förhållande till ett medelvärde om 0,15 indikerar en relativt
liten spridning i datamaterialet. Vid en analys av variabelns minimum- (0) och maximumvärden
(0,30) kan vi se att det finns en relativt liten spridning inom datamaterialet. Kvartilerna visar
också på att 50 procent av värdena befinner sig relativt nära medianen. Kvartil 1 har värde på
0,1 medan kvartil 3 har värdet 0,3.

Den oberoende variabeln ESG-score (ESGSCORE) som kan anta ett värde mellan 1-100 har ett
medelvärde (60,88) och en median (62,68) som indikerar att datamaterialet för denna variabel
är relativt symmetriskt. Skillnaden mellan centraltendensmåtten är relativt liten och vid en
jämförelse med kvartil 1 och 3 kan vi se att en stor del av datamaterialet ligger samlat kring
medianen. Detta innebär också att minimumvärdet på 8,24 och maximumvärdet 95,85 visar på
att det kan finnas en del outliers, med hjälp av SPSS kontrollerade jag detta med hjälp av en
boxplot 10 som visade på att det fanns sex stycken outliers som kan påverka skevheten i

10

Boxplot även kallat låddiagram, är ett diagram där det statistiska datamaterialet visas i form av en låda som
innehåller den mittersta hälften av datamaterialet. Ofta beskriver den fem värden: medianen, kvartil 1 och 3 samt
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resultatet. Dock så bör inte detta påverka resultatet i allt för stor utsträckning, men det bör tas i
beaktande vid resultatdiskussionen. Den modererande variabeln HiProfit, är en dummyvariabel
och kan bara anta ett värde mellan 0 och 1 och finns därför bara med i den deskriptiva statistiken
för att förtydliga detta, samt för att underlätta förståelsen för studiens resultat framåt.

Vid en analys av studiens kontrollvariabler visar PTROA på ett medelvärde (8,54) och en
median (6,78) som inte är helt symmetriska, en viss skevhet till höger då medelvärdet är något
högre än medianen. Standardavvikelsen har ett värde om 9,46 vilket i proportion till
medelvärdet på 7,83 är relativt stort, detta innebär att det finns en stor spridning i datamaterialet.
Ser vi istället till kvartilerna så finns den största delen av värdena relativt samlade kring
medianen, men minimum- och maximumvärden visar på en stor spridning mellan det högsta
och det lägsta värdet. Kvartil 1 har ett värde på 3,24 och kvartil 3 ett värde på 11,99, medan
minimivärdet visar på -60,89 och maximumvärdet 82,31. Detta innebär att det finns både höga
och låga värden som bidrar till både skevhet och en stor standardavvikelse.

Storlek har ett medelvärde (15,73) och en median (15,47) som i princip är de samma, vilket
tyder på att datamaterialet är symmetriskt. Standardavvikelsen är även den liten (1,80) vilket
enligt De Veaux et al. (2012) innebär att cirka 68 procent av värdena finns inom detta intervall
från medelvärdet. Detta bekräftas i en analys av variabelns kvartil 1 och 3 samt minimum- och
maximumvärdena. Kvartil 1 har ett värde om 14,46 och kvartil 3 ett värde om 16,83,
minimumvärdet är 11,41 och maximumvärdet är 21,86.

Risk har ett medelvärde (0,83) och en median (0,81) som är relativt lika vilket indikerar ett
symmetriskt datamaterial. Standardavvikelsen är även den relativt liten 0,25. Ett beta på 1
innebär att aktien har följt börsen, är det lägre än 1 har den haft mindre svängningar än index.
Är värdet mer än 1 är aktien aggressiv och har större fluktueringar än index (Avanza Bank,
u.å.). Studiens datamaterial visar därför på ett medelvärde där aktierna ligger under börsens
fluktuering.

minimum och maximum. De värden som hamnar utanför detta kallas outliers och är så kallade extremvärden som
börs ta hänsyn till vid en analys. (De Veaux et al., 2012).
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Likvida medel har ett medelvärde (9,23) och en median (5,46) vilket tyder på att det finns en
viss skevhet i datamaterialet till höger då medelvärdet är högre än medianen.
Standardavvikelsen har ett värde på 15,18 vilket kan anses högt i förhållande till medelvärdet
9,23, detta innebär att det finns en stor spridning i datamaterialet. Kvartilerna 1 och 3 visar dock
på ett relativt samlat datamaterial för de mellersta 50 procenten kring medianen, där kvartil 1
visar ett värde på 2,49 och kvartil 3 ett värde på 10,59. Minimum- och maximumvärdena visar
dock på en stor spridning, där minimivärdet ligger på 0 och maximivärdet på 329,85, vilket
tydligt visar skevheten och spridningen i materialet.

Skuldsättningsgraden har enligt statistiken även den ett relativt symmetriskt datamaterial, trots
att det visar tendenser till skevhet till höger eftersom medelvärdet (27,68) är högre än medianen
(24,57). Standardavvikelsen 21,83 är stor i förhållande till medelvärdet och signalerar därför en
stor spridning i datamaterialet. Kvartil 1 har värdet 13,40 och kvartil 3 har värdet 38,61, vilket
tyder på att materialet är relativt symmetriskt. Datamaterialets minimivärde är 0, medan
maximivärdet är 242,30, vilket indikerar stor spridning och att det finns några värden som är
väldigt stora som påverkar skevhet och standardavvikelsen.

IMMAT visar på en skevhet i sitt datamaterial där medelvärdet är 24,19 och medianen 17,82
detta tyder på en skevhet till vänster då medelvärdet är lägre än medianen. Standardavvikelsen
visar på en stor spridning i datamaterialet då dess värde på 29,08 är stort i förhållande till
medelvärdet. Vilket även bekräftas vid en kontroll av kvartil 1 och 2 samt minimum- och
maximumvärdena. Kvartil 1 har ett värde på 4,55 och kvartil 3 ett värde på hela 38,07,
minimumvärdet ligger på 0 och maximumvärdet på 951,26, viket är en mycket stor spridning.
Vid en analys av variabelns boxplot syns tydligt ett antal outliers som påverkar datamaterialets
skevhet. MAT visar på samma sätt som IMMAT en skevhet till vänster där medelvärdet 28,44
är högre än medianen 21,02 och även här är standardavvikelsen (26,84) hög i förhållande till
medelvärdet. Resultatet indikerar på en stor spridning i datamaterialet. Kvartil 1 har ett värde
på 8,27 och kvartil 3 ett värde på hela 40,71, minimumvärdet ligger på 0,02 och
maximumvärdet på 292,84, viket är en mycket stor spridning. Vid en analys av variabelns
boxplot syns tydligt ett antal outliers som påverkar datamaterialets skevhet.
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TOBIN’S Q visar på liknande tendenser, medelvärdet (2,44) är högre än medianen (1,05) och
standardavvikelsen (5,55) är mycket hög i förhållande till medelvärdet. Vilket även bekräftas
vid en kontroll av kvartil 1 och 2 samt minimum- och maximumvärdena. Kvartil 1 har ett värde
på 0,72 och kvartil 3 ett värde på 1,90, minimumvärdet ligger på 0,01 och maximumvärdet på
86,39, viket är en mycket stor spridning. Vid en analys av variablernas boxplot syns tydligt ett
antal outliers som påverkar datamaterialets skevhet.

Fördelning per sektor
För att visa på eventuella skillnader mellan sektorer för den beroende variabeln ETR och den
oberoende variabeln ESGSCORE, samt den modererande variabeln HiProfit som beräknas
baserat på PTROA och dess fördelning har jag tagit fram deskriptiv statistik fördelat på sektor.
Den sektor med flest representerade företag är sektorn Industri vilken utgör 26 procent av
urvalet, fyra av tio sektorer innehåller mindre eller lika med 6 procent av det totala urvalet.
Dessa sektorer är enligt nedan Telekommunikation, Kraftförsörjning, Teknologi och Olja &
Gas, vilka endast består av 12, 17, 17 och 29 företag vardera. Det högsta medelvärdet för den
beroende variabeln ETR återfinns i sektorn Dagligvaror på 0,17, sektorernas medelvärden
ligger alla inom spannet 0,11–0,17, så skillnaden mellan medelvärdet på ETR skiljer sig åt till
viss del. Standardavvikelsen för sektorerna finns inom spannet 0,05-0,08 så även här skiljer de
inte sig så mycket åt. Sektorernas medelvärde gällande ESGSCORE finns inom spannet 56,9470,61, där Teknologi står för det lägsta medelvärdet och Telekommunikation för det största
värdet. Vid en jämförelse av sektorernas medelvärde för variabeln PTROA ser vi att sektorn
Finans har det lägsta värdet, det bör dock observeras att denna sektor ibland exkluderas ur en
del tidigare studier på grund av dess speciella karaktär och lagstiftning. Hälsovård har det
högsta värdet för PTROA vilket även syns vid en jämförelse mot den modererande variabeln
HiProfit där Hälsovård visar på ett medelvärde på 0,55 vilket är det högsta värdet bland
sektorerna. Kraftförsörjning har även den ett lågt medelvärde för PTROA och endast ett
medelvärde om 0,09 för HiProfit, sektorn har dock det näst högsta medelvärdet för
ESGSCORE, vilket kan vara intressant för kommande resultatdiskussion.
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Deskriptiv statistik per sektor
ETR
SEKTOR
N

ESGSCORE

Medelv.

Std.
Avv.

Medelv.

Std.
Avv.

HiProfit

Medelv.

PTROA

Std.
Avv.

Medelv.

Std.
Avv.

Råvaror

30 (7 %)

0,15

0,07

60,31

14,12

0,33

0,47

9,57

9,62

Industri

119 (26 %)

0,15

0,06

57,79

14,23

0,33

0,47

8,84

8,18

52 (11 %)

0,17

0,07

62,13

16,17

0,41

0,49

9,48

6,88

30 (7 %)

0,15

0,06

62,35

15,14

0,55

0,50

13,54

12,34

Konsumenttjänster

75 (16 %)

0,14

0,07

61,31

15,92

0,35

0,48

9,48

10,83

Telekommunikation

12 (3 %)

0,11

0,05

70,61

10,03

0,38

0,49

8,92

7,14

Kraftförsörjning

17 (4 %)

0,14

0,06

68,90

8,34

0,09

0,29

5,78

3,57

79 (17 %)

0,13

0,08

60,90

19,39

0,15

0,35

4,27

9,44

Teknologi

17 (4 %)

0,16

0,07

56,94

20,53

0,42

0,50

10,17

10,04

Olja & Gas

29 (6 %)

0,15

0,08

62,56

14,88

0,31

0,46

7,31

10,05

Dagligvaror
Hälsovård

Finans

Totalt

460 (100 %)

Tabell 5. Deskriptiv statistik per sektor
N =antal företag per variabel. Medelvärde= genomsnittligt medelvärde per variabel och standardavvikelse (Std.
Avv) = variabelns genomsnittliga standardavvikelse. Se avsnitt 3.3 för variabelförteckning.

Fördelning per land
För att visa på eventuella skillnader mellan länder för den beroende variabeln ETR och den
oberoende variabeln ESGSCORE, samt den modererande variabeln HiProfit som beräknas
baserat på PTROA och dess fördelning har jag tagit fram deskriptiv statistik fördelat på land.
Samt en fördelning baserat på vilken institutionell tillhörighet landet befinner sig i (CME eller
LME). Tabellen ger en överskådlig bild över hur många företag som finns representerade för
varje land, den visar även medelvärdet och standardavvikelsen för dessa. Det land med flest
representerade företag är Storbritannien vilken utgör 34 procent av urvalet, tolv av sjutton
länder innehåller mindre eller lika med 5 procent av det totala urvalet. CME-länderna finns
representerade av 298 företag, 64 procent av det totala antalet företag. LME-länderna finns
representerade av 162 företag, 36 procent av det totala antalet företag där Storbritannien står
för de flesta företagen.

Det högsta medelvärdet för den beroende variabeln ETR återfinns i Danmark, medelvärdena
för alla länder finns inom spannet 0,09 och 0,17. Vid en analys av totalt medelvärde för CMEländerna har de ett värde på 0,14 medan LME-länderna har ett värde på 0,13, så något högre
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för LME-länderna. Bland LME-länderna sticker de nordiska länderna ut med ett medelvärde
om 0,15 jämförelsevis med de latinska ländernas värde 0,14 och de central europeiska på endast
0,12. LME-länderna har det lägsta medelvärdet för den oberoende variabeln ESGSCORE med
ett värde på 52,99 där Irland drar ner snittet. CME-länderna å andra sidan visar ett totalt
medelvärde om 59,92. Frankrike och Nederländerna är de två länder med högst medelvärde för
ESGSCORE med 67,50 respektive 67,12, Irland och Belgien är de två länder som har läst
ESGSCORE på 47,09 respektive 52,37. Det högsta medelvärdet för PTROA återfinns i
Schweiz, Danmark och Irland, där finns dock också de största standardavvikelserna, vilket är
ett genomgående fenomen bland företag i länder med högre PTROA så är även
standardavvikelserna högre.
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Deskriptiv statistik per land
ETR
Land

Latinska
Anglo

LME

Centrala

CME

Nordiska

N

ESGSCORE

Medelv

Std.
Avv.

Medelv

Std.
Avv.

HiProfit
Medelv.

PTROA

Std.
Avv.

Medelv.

Std.
Avv.

Danmark

16 (3 %)

0,17

0,06

56,23

15,12

0,44

0,50

11,58

13,23

Finland

14 (3 %)

0,15

0,06

57,61

13,29

0,31

0,46

9,21

8,51

Norge

13 (3 %)

0,13

0,08

56,87

15,71

0,38

0,49

7,99

9,75

Sverige

30 (7 %)

0,15

0,06

64,82

13,88

0,29

0,46

8,93

9,32

Nordiska

73 (16 %)

0,15

Frankrike

51 (11 %)

0,16

0,07

67,25

13,12

0,23

0,42

6,97

7,08

Grekland

9 (2 %)

0,15

0,07

55,17

18,30

0,18

0,38

4,74

5,97

20 (4 %)

0,16

0,07

64,56

18,07

0,10

0,29

3,79

5,11

Portugal

6 (1 %)

0,10

0,06

65,66

12,77

0,10

0,31

4,24

4,55

Spanien

25 (5 %)

0,14

0,07

63,59

14,91

0,16

0,37

6,12

6,58

Latinska

111 (24 %)

0,14

Belgien

12 (3 %)

0,11

0,07

52,37

16,98

0,31

0,46

8,88

9,09

Nederländerna

16 (3 %)

0,11

0,06

68,11

15,81

0,31

0,46

7,62

7,42

1 (0 %)

0,09

0,05

52,95

7,75

0,10

0,32

6,01

2,33

Schweiz

31 (7 %)

0,13

0,06

57,02

18,30

0,54

0,50

11,91

10,99

Tyskland

44 (10 %)

0,15

0,07

66,41

16,95

0,22

0,42

6,69

7,41

Österrike

10 (2 %)

0,14

0,05

48,87

15,04

0,17

0,37

4,89

6,10

Centrala

114 (24 %)

0,12

57,62

0,27

7,67

CME

298 (64 %)

0,14

59,92

0,26

7,42

Irland

7 (2 %)

0,11

0,04

47,09

14,06

0,36

0,48

10,98

14,19

Storbritannien

155 (34 %)

0,15

0,07

58,89

14,55

0,41

0,49

10,02

10,45

Anglo

162 (36 %)

0,13

52,99

0,39

10,5

LME

162 (36 %)

0,13

52,99

0,39

10,5

Italien

Polen

Totalt

58,88

0,36

63,25

9,43

0,15

5,17

460 (100 %)

Tabell 6. Deskriptiv statistik per land
N = antalet företag per land, andel av totala företag anges inom parantes. Medelvärde (Medelv.)= genomsnittligt
medelvärdet per land per variabel och standardavvikelse (Std. Avv.)= variabelns genomsnittliga
standardavvikelse. Se avsnitt 3.3 för variabelförteckning.

4.2 Korrelationsanalys
Bryman och Bell (2013) samt De Veaux et al. (2012) beskriver Pearson’s r som ett bra verktyg
för att undersöka korrelationen och dess styrka. Nedan kommer studiens alla variabler exklusive
dummyvariablerna; år, sektor och land att presenteras i en korrelationsmatris. Djurfeldt och
Barmark (2009) menar att detta är överskådligt sätt att visa korrelationen mellan variablerna.
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Utifrån tabell 7 kan det utläsas att den beroende variabeln ETR har en negativ korrelation på 0,042, korrelationen är signifikant på 0,01 nivån vilket innebär att vi med 99 procent säkerhet
kan fastställa att det finns en korrelation mellan variablerna. Den negativa relationen innebär
att när det finns höga värden för den ena variabeln så finns det låga värden för den andra (De
Veaux et al., 2012). Korrelationen är dock relativt svag då -0,042 ligger långt från värdet -1
som visar på ett perfekt samband. Detta innebär att när ETR ökar så minskar ESGSCORE, dock
marginellt enligt korrelationsmatrisen,

Tabellen visar vidare att den beroende variabeln ETR har visst positiv samband med HiProfit
(0,319) och PTROA (0,323). Detta kan till viss del förklaras av att måttet ETR till viss del är
beroende av PTROA då företaget betalar skatt baserat på företagets vinster. Dessa korrelationer
är också signifikant på p < 0,01 nivån. Kontrollvariablerna Storlek och Risk visar båda på en
svag negativ korrelation om -0,108 respektive -0,059. Detta kan därför tolka som att när ETR
ökar så minskar företagets Storlek och Risk, och det omvända om företagets Storlek eller Risk
ökar så minskar ETR. Korrelationerna är signifikanta på p < 0,01 nivån. Likvidamedel visar
istället på en svag positiv korrelation med ETR, vilket vid en första anblick kan anses märkligt
att de likvida medlen skulle öka om ETR ökar. ETR är ju den genomsnittliga nivån som
vinsterna är beskattade med och borde därför ha en negativ association med likvida medel, men
korrelationen är ju endast 0,042, så det bör inte dras så stora slutsatser kring detta. Korrelationen
är signifikant på p < 0,01 nivån. ETR har en viss negativ korrelation till kontrollvariabeln
Skuldsättningsgrad, ett r-värde på -0,199, på en signifikansnivå på p<0,01. ETR har en svag
positiv korrelation (0,032) med IMMAT, men en viss negativ korrelation med MAT (-0,211),
både på signifikansnivå på p<0,01. Detta samband och skillnaden mellan de immateriella
tillgångarna (IMMAT) och de materiella tillgångarna (MAT) kan vara intressant för vidare
diskussion. Korrelationen mellan ETR och TOBIN’S Q visar på en viss positiv relation (0,124)
och en signifikansnivå på p<0,01.
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Korrelationsmatris
ETR
ETR

Pearson r
Sig. (2-tailed)

ESGSCORE

Pearson r
Sig. (2-tailed)

HiProfit

Pearson r
Sig. (2-tailed)

PTROA

Pearson r
Sig. (2-tailed)

Storlek

Pearson r
Sig. (2-tailed)

Risk

Pearson r
Sig. (2-tailed)

Likvidamedel

Pearson r
Sig. (2-tailed)

Skuldsättningsgrad

Pearson r
Sig. (2-tailed)

IMMAT

Pearson r
Sig. (2-tailed)

MAT

Pearson r
Sig. (2-tailed)

TOBINSQ

Pearson r
Sig. (2-tailed)

ESGSCORE

HiProfit

PTROA

Storlek

Risk

Likvidamedel

Skuldsättningsgrad

IMMAT

MAT

TOBINSQ

1
0
-,042
0,008

**

1

,319**
0,000

-,104**
0,000

1

,323
0,000

**

-,098
0,000

**

,715
0,000

**

1

-,108**
0,000

,534**
0,000

-,321**
0,000

-,325**
0,000

1

-,059
0,000

**

,252
0,000

**

-,054
0,001

**

-,058
0,000

**

,357
0,000

**

1

,042
0,009

**

-,051
0,001

**

0,008

0,030

0,001

-0,007

0,635

0,060

0,936

0,683

0

-,199**
0,000

-0,007

-,078**
0,000

,077**
0,000

,058**
0,000

-0,016

0,644

-,104**
0,000

0,323

0

*

,032
0,043

0,019

**

,102
0,000

**

-,071
0,000

-0,014

-0,011

**

0,393

0,479

,207
0,000

1

0,232

,085
0,000

**

**

-,211
0,000

-0,022

0,022

**

-,105
0,000

0,019

**

-,247
0,000

1

0,227

,285
0,000

**

0,176

-,125
0,000

**

0,159

,058
0,000

**

**

0,014

**

**

**

*

0,002

**

-0,004

0,019

1

0,788

0,226

0

,124
0,000

0

0,383

0

,249
0,000

0

,367
0,000

0

-,132
0,000

0

,036
0,023

1

0,897

1

-,102
0,000

0

**. Korrelationen är signifikant på 0.01 nivån (2-tailed).
*. Korrelationen är signifikant på 0.05 nivån (2-tailed).

Tabell 7. Korrelationsmatris
Tabellen visar samvariation mellan variablerna uttryckt som korrelationskoefficient, *p<0,05 och **p<0,01. Se avsnitt 3.3 för variabelförteckning.
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4.3 Kontroll av felkällor
För att undersöka så att multikollinearitet inte föreligger kommer jag enligt Djurfeldt och
Barmarks (2009) rekommendation kontrollera korrelationen mellan de oberoende variablerna
med en korrelationsanalys och ett VIF-test. Vid en kontroll för multikollinearitet i Tabell 7 finns
det inget värde som överstiger 0,8 eller understiger -0,8 mellan de oberoende variablerna (samt
kontrollvariablerna), vilket ligger inom den gräns Djurfeldt och Barmark (2009) beskriver vara
acceptabel för att kunna anta att multikollinearitet inte förekommer. För ytterligare kontroll
genomfördes även ett VIF-test, se tabell 8, Djurfeldt och Barmark (2009) beskriver att ett värde
under 2,5 visar på att det inte finns risk för multikollinearitet. Borg och Westerlund (2012)
beskriver dock att ett gränsvärde mellan 5 och 10 är acceptabelt. Sammanfattningsvis kan det
antas att multikollinearitet inte förekommer, då inget korrelationsvärde översteg gränsen samt
att VIF-testet inte visar på avvikande värden från de rekommenderade nivåerna enligt ovan. För
att kontrollera för felkällan heteroskedasticitet, risken för att en viktig variabel förbisetts, har
fördelningen av residualerna analyserats. Analysen genomfördes genom att kontrollera vardera
variabel i ett spridningsdiagram där spridningen i data runt regressionslinjen varierar mellan
olika värden på x. Spridningsdiagrammet får en solfjäderform när heteroskedasticitet
förekommer, och ett jämt spritt resultat när heteroskedasticitet inte förekommer och det finns
en trolig homoskedasticitet i residualerna (SPSS Akuten, 2013). Spridningsdiagrammen visade
på en normalfördelning av residualerna, vilket indikerar på att det inte förekommer
heteroskedasticitet.
Variabel

VIF

ESGSCORE

1,476

HiProfit

2,104

PTROA

2,322

Storlek

1,805

Risk

1,177

Likvidamedel

1,007

Skuldsättningsgrad

1,270

IMMAT

1,234

MAT

1,302

Försäljning

1,056

TOBIN’S Q

1,177

Beroende variabel:

ETR

Tabell 8. VIF-test
Se avsnitt 3.3 för variabelförteckning.
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4.4 Regressionsanalyser
För att testa sambandet mellan studiens beroende variabel ETR och den oberoende variabeln
ESGSCORE, samt för att se om den modererande variabeln HiProfit har någon påverkan på
detta samband, har tre regressionsanalyser genomförts nedan. Regressionsanalyser är studiens
multivariata analys som kommer att ligga till grund för att besvara studiens syfte och ställda
hypoteser. Syftet är som tidigare beskrivits att förklara om företagets lönsamhet har någon
modererande påverkan på relationen mellan skatteundandragande och CSR. Tabell 9 modell 1
och 2 visar regressionsanalysen där studiens modererande variabel HiProfit samt den
interagerande variabeln ESGSCORExHiProfit inkluderats. Tabell 9 modell 1 visar företagen
med HiProfit=1 (PTROA > 0,10), medan modell 2 visar de företag med HiProfit=0 (PTROA <
0,10). Detta för att förtydliga eventuella skillnader mellan de två resultatnivåerna i likhet med
Watson (2015) studie. För att få en jämförelse så plockas de modererande variablerna variabel
bort i tabell 10 modell 3, detta för att kunna testa hypotesen om resultatet har någon
modererande effekt på sambandet. Detta tillvägagångssätt ger kontrollvariablernas
koefficienter möjligheten att variera beroende på företagets resultatnivå. Dessa regressioner
testar därmed följande hypoteser:

H1: Företagets lönsamhet har en modererande effekt på sambandet mellan CSR och
skatteundandragande.

H1a: Företag med låg lönsamhet har ett starkare positivt samband mellan CSR och
skatteundandragande, än företag med hög lönsamhet.

H1b: Företag med hög lönsamhet har ett starkare positivt samband mellan CSR och
skatteundandragande, än företag med låg lönsamhet.

Studiens andra hypotes kommer att testas genom två regressioner som visas i tabell 11. Modell
4 visar företagen som tillhör institutionen LME, medan modell 5 visar de företag som tillhör
CME. Regressionerna är uppbyggda på samma sätt som de i tabell 9 och 10, med samma
beroende, oberoende och dummyvariabler, med den skillnaden att endast de länder tillhörande
respektive institution tagits med. Detta för att testa studiens hypotes H2:
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H2: Sambandet mellan CSR och skatteundandragande skiljer sig åt mellan företag som
befinner sig inom olika institutionella strukturer.

I tabellerna nedan redogörs tre olika R2 värden; R2 within beskriver variationen mellan
tidsperioderna, R2 between beskriver variationen mellan företagen oberoende av tiden och R2
overall förklarar den totala variationen med hänsyn till tid och period (Hamilton, 2006). Studien
kommer att titta på R2 overall, då denna ger en total förklaringsgrad med hänsyn till både tid
och företag. Vid multipla regressioner, kan hypoteser testas på olika sätt, ett vanligt
förekommande test är Wald chi2 – test och är enligt Acock (2008) är vanligt vid tester av
enskilda parametrar. Wald chi2 värdet som finns representerat i tabellerna, har skapats via
STATA i samband med regressionen och är en statistikuppgift som kan användas för att testa
hypotesen att åtminstone en av prediktorernas regressionskoefficient inte är lika med noll
(IDRE, 2017). Wald-testet är ett dubbelriktat hypotestest som bygger på samma princip som ztest, det beräknas genom att z-värdet kvadreras. Studien kommer att visa på det statistiska värdet
för Wald chi2, men diskutera utifrån z-värdet, då tidigare forskning redovisat detta på olika sätt
(Acock, 2008). Z-värdet beräknas genom att koefficienten divideras med standardavvikelsen.
Enligt Bjerling och Ohlsson (2010) kan hypotesen finna stöd om värdet för Z ligger över ±1,96
på nivån p < 0,05 och på p < 0,01 kan den finna stöd vid ett Z-värde över ±2,58.

4.4.1 Regressionsanalys sambandet mellan skatteundandragande och CSR, med den
modererande variabeln lönsamhet, skillnaden mellan HiProfit=1 och HiProfit=0
För att analysera för eventuella skillnader mellan olika resultatnivåer HiProfit=0 (PTROA <
0,10) samt HiProfit=1 (PTROA>0,10) och testa hypotes H1, H1a och H1b, har två
regressionsanalyser utförts för respektive lönsamhetsnivå. Regressionsmodell 1 visar
sambandet för företag med HiProfit=0, medan regressionsmodell 2 visar sambandet för företag
med HiProfit=1. Regressionsmodell 1 och 2 (tabell 9) har en signifikansnivå på p < 0,01 och
R2 overall visar att de oberoende variablerna förklarar 17,66 procent i modell 1 och 32,28
procent i modell 2 av variansen för beroende variabeln ETR. Antalet observationer skiljer sig
åt grupperna i mellan, HiProfit=0 består av 3 244 observationer medan HiProfit=1 endast består
av 1 356 observationer, detta tyder på att det är mer vanligt förekommande att företag påvisar
PTROA < 0,10. Den oberoende variabeln ESGSCORE har en koefficient på -0,0002 respektive
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-0,0003 vilket kan tolkas som om företagets ESGSCORE ökar med en enhet så kommer ETR
att minska med motsvarande om alla andra variabler är det samma. Företag med HiProfit=1
visar därmed ett något starkare negativt samband mellan ETR och ESGSCORE, än företag med
HiProfit=0.

Signifikansnivån är p < 0,05 för modell 1 och p < 0,01 för modell 2, vilket ligger under den
accepterade signifikansnivån och kan därför accepteras enligt den risknivå som används inom
den samhällsvetenskapliga forskningen (Bryman & Bell, 2013). Detta kan därför tolkas som att
det föreligger ett svagt positivt samband mellan CSR och skatteundandragande aktiviteter vilket
även studier av Davis et al. (2016) samt Col et al. (2016) bekräftat, genom att ett negativt
samband mellan ETR och CSR påvisats. Kontrollvariabeln Skuldsättningsgrad visar för Modell
1 en signifikansnivå på p < 0,01, dock för modell 2 visar den ingen statistisk signifikans.
Skuldsättningsgraden har en koefficient på -0,0004 i modell 1 vilket då indikerar att om
Skuldsättningsgraden ökar med en enhet kommer ETR minska med motsvarande. I modell 2
har den en koefficient på 0, ingen påverkan på den beroende variabeln.

PTROA och MAT visar på en signifikansnivå på p < 0,01, för både modell 1 och 2, vilket
innebär att de har en effekt på ETR. Koefficienterna visar den inverkan de har på ETR, när allt
annat hålls konstant, PTROA har en koefficient på 0,0016 i modell 1 vilket indikerar att om
PTROA ökar med en enhet kommer ETR att öka med 0,0016, i modell 2 är motsvarande
koefficient 0,0010. För denna variabel syns en tydligare effekt på den beroende variabeln ETR
än vad vi sett bland de andra variablerna som diskuterats. Detta kan bero på att den effektiva
skattesatsen till viss del bygger på företagets redovisade resultat, vilket även måttet PTROA
delvis bygger på. Koefficienten för variabeln MAT är -0,0004 i modell 1 och -0,0003 i modell
2, båda tyder på ett negativt samband med ETR, när MAT ökar med en enhet kommer ETR att
minska med motsvarande koefficienten, tidigare studier har hittat ett liknande samband att ETR
minskar när de skattemässigt avdragsgilla kostnaderna för av- och nedskrivningar ökar.

Kontrollvariabel TOBIN’S Q visar på en signifikansnivå på p < 0,05 i modell vilket är en
accepterad nivå inom den samhällsvetenskapliga forskningen. TOBIN’S Q har en koefficient
på 0,0024 för modell 1 och 0,0005 för modell 2, dock med en högre standardavvikelse i modell
1 vilket kan förklara en del av skillnaden mellan modellerna. Risk visar för modell 1 en
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signifikansnivå på p < 0,05, vilket är signifikant, modell 2 visar dock inte på någon statistisk
signifikans vilket innebär att studien inte kommer lägga någon vikt vid detta resultat.
Koefficienten för variabeln i de respektive modellerna får ett relativt högt värde jämförelsevis
med de övriga variablerna, -0,0235 respektive -0,0113, men de har även de högsta
standardavvikelserna.

Kontrollvariablerna Likvidamedel och IMMAT visar även i dessa modeller resultat över p <
0,10 och kommer därför inte att diskuteras mer ingående, vilket skiljer sig från en rad tidigare
studier resultat. IMMAT visar dock på p < 0,10 men då detta inte heller kan anses vara en
accepterad nivå kommer denna variabel inte att diskuteras framåt. Storlek visar dock på en
signifikansnivå på p < 0,01 i modell 2, där verkar storleken ha en betydelse för sambandet, då
den också har en koefficient på -0,0085. Motsvarande samband hittas inte i modell 1.
Modellerna tar även hänsyn till eventuella skillnader för land- och sektortillhörighet.
Dummyvariablerna för Land visar förklaringsgraden i relation till Storbritannien och för Sektor
i relation till Teknologi. Inte alla länder och sektorer visar på en statistisk signifikans, men dess
koefficienter kommer att kunna diskuteras med stor försiktighet. Regressionsmodellen har ett
värde för Wald Chi2 på 190,24 för modell 1 och 237,45 för modell 2. Z-värdet för ETR och
ESGSCORE i modell 1 är -2 och -3 i modell 2. Detta innebär att nollhypotesen för modell 1
kan förkastas med 95 procent säkerhet och med 99 procents säkerhet för modell 2, detta då Zvärdet är högre än ±1,96 och ±2,58. Resultatet indikerar att det med stor säkerhet finns ett
dubbelriktat samband mellan variablerna.

68

Elin Österlund

Modell 1: HiProfit = 0 Modell 2: HiProfit = 1
Koefficient
SE
Koefficient
SE

Variabler
Beroende
Oberoende
Kontrollvariabler

ETR (constant)
ESGSCORE
Likvidamedel
Skuldsättningsgrad
IMMAT
PTROA
Storlek
MAT
TOBIN’S Q
Risk

0,1497***
-0,0002**
-0,0000
-0,0004***
-0,0000
0,0016***
0,0009
-0,0004***
0,0024**
-0,0235**

0,0251
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0002
0,0017
0,0001
0,0012
0,0107

0,3315***
-0,0003***
0,0000
0,0000
-0,0001*
0,0010***
-0,0085***
-0,0003***
0,0005**
-0,0113

0,0376
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0002
0,0026
0,0001
0,0003
0,0166

Danmark
Finland
Norge
Sverige
Frankrike
Grekland
Italien
Portugal
Spanien
Belgien
Nederländerna
Polen
Schweiz
Tyskland
Österrike
Irland

0,0057
0,0025
-0,0184
-0,0044
0,0178**
0,0192
0,0381***
-0,0196
0,0073
-0,0598***
-0,0300**
-0,0622
-0,0107
0,0042
0,0069
-0,0197

0,0148
0,0135
0,0160
0,0120
0,0084
0,0161
0,0119
0,0190
0,0107
0,0152
0,0132
0,0457
0,0109
0,0088
0,0152
0,0189

-0,0073
-0,0338
-0,0798***
0,0083
0,0230
-0,0240
0,0110
-0,0053
-0,0223
-0,0334
-0,0163
-0,0809
-0,0291**
0,0102
-0,0023
-0,0865***

0,0177
0,0195
0,0195
0,0141
0,0141
0,0302
0,0264
0,0414
0,0199
0,0246
0,0186
0,0629
0,0131
0,0140
0,0267
0,0236

Storbritannien
Råvaror
Industri
Dagligvaror
Hälsovård
Konsumenttjänster
Telekommunikation
Kraftförsörjning
Finans
Olja & Gas
Teknologi

0,0305*
0,0159
0,0260*
0,0153
0,0096
-0,0124
0,0271
0,0131
0,0406

0,0161
0,0140
0,0152
0,0168
0,0145
0,0197
0,0186
0,0152
0,0170

0,0094
0,0047
0,0240
-0,0204
-0,0222
-0,0209
0,0308
-0,0720***
0,0396*

0,0212
0,0189
0,0198
0,0213
0,0201
0,0279
0,0325
0,0215
0,0228

R2 overall:
R2 within:
R2 between:
Wald chi2
Sig.
N

17,66%
1,81 %
28,05%
190,24
0
3244

Latinska
Anglo

LME

Central

CME

Nordiska

Land dummyvariabel

Sektor dummyvariabel

32,28%
11,15%
29,84%
237,45
0
1356

*** p<0,01, ** p< 0,05 och * p< 0,10. SE= Standard Error
Tabell 9. Regressionsanalys ETR och ESG-score, per resultatnivå HiProfit=0 och HiProfit=1.
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Tabellen visar sambandet mellan den beroende variabeln ETR, den oberoende variabeln och kontrollvariablerna
uttryckt som koefficient, fördelat på de två resultatnivåerna HiProfit=0 och HiProfit=1. Land-dummyvariabler
visar ländernas förklaringsgrad i relation till Storbritannien. Sektortillhörigheten är dummyvariabler som visar
förklaringsgraden i relation till Teknologi. R2 within = variationen mellan tidsperioderna. R2 between=
variationen mellan företagen oberoende av tiden. R2 overall = den totala variationen med hänsyn till tid och
period. N=antalet observationer. Wald chi2= en statistikuppgift som kan användas för att testa hypotesen att
åtminstone en av prediktorernas regressionskoefficient inte är lika med noll. Se avsnitt 3.3. för
variabelförteckning.

4.4.2 Regressionsanalys sambandet mellan skatteundandragande och CSR, utan den
modererande variabeln för lönsamhet
Regressionsmodell 3 visar på sambandet mellan skatteundandragande (ETR) och CSR
(ESGSCORE) utan de modererande variablerna för lönsamhet, för att en jämförelse för
eventuella skillnader ska kunna göras. Regressionsmodell 3 (tabell 10) har en signifikansnivå
på p < 0,01 och R2 overall visar att de oberoende variablerna förklarar 23,88 procent av
variansen av ETR. Den oberoende variabeln ESGSCORE har en koefficient på -0,0002 vilket
tolkas som om företagets ESGSCORE ökar med en enhet så kommer ETR att minska med
motsvarande om allt annat är oförändrat. Signifikansnivån är p < 0,01, vilket ligger under den
accepterade signifikansnivån och kan därför accepteras enligt den risknivå som används inom
den samhällsvetenskapliga forskningen (Bryman & Bell, 2013). Detta kan därför tolkas som att
det föreligger ett svagt negativt samband mellan CSR och skatteundandragande aktiviteter
vilket även studierna av Hoi et al. (2013), Lanis et al. (2012) samt Kim et al. (2012) visat. Detta
är även jämförbart med de resultat som erhölls i modell 1 och 2.

Kontrollvariablerna Skuldsättningsgrad, PTROA och MAT visar på en signifikansnivå på p <
0,01, vilket innebär att de har en påverkar ETR. Koefficienterna visar den inverkan de har på
ETR, när allt annat hålls konstant, Skuldsättningsgraden har en koefficient på -0,0002 vilket
innebär att om Skuldsättningsgraden ökar med en enhet kommer ETR minska med
motsvarande. PTROA å andra sidan visar en koefficient på 0,0017 vilket indikerar att om
PTROA ökar med en enhet kommer ETR att öka med 0,0017, här syns en tydligare effekt på
den beroende variabeln ETR än vad vi sett bland de andra variablerna som diskuterats, vilket
bör förklaras av att den effektiva skattesatsen till viss del bygger på företagets redovisade
resultat vilket även PTROA delvis bygger på. Koefficienten för variabeln MAT är -0,0004 och
tyder på ett negativt samband med ETR, när MAT ökar med en enhet kommer ETR att minska
med 0,0004, tidigare studier har hittat ett liknande samband detta genom att ETR minskar när
de skattemässigt avdragsgilla kostnaderna för av- och nedskrivningar ökar.
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Kontrollvariablerna TOBIN’S Q och Risk visar på en signifikansnivå på p < 0,10 vilket inte är
en accepterad signifikansnivå, jag kommer bara nämna dessa nedan, för förtydligandets skull.
TOBIN’S Q har en koefficient på 0,0005 och Risk en koefficient på -0,0175.
Kontrollvariablerna Likvidamedel, IMMAT och Storlek påvisar resultat över p < 0,10 och
kommer därför inte att diskuteras mer ingående. Modellen tar även hänsyn till eventuella
skillnader för institutionell- och sektor tillhörighet. Dummyvariablerna för Land visar
förklaringsgraden i relation till Storbritannien och för Sektor i relation till Teknologi. Inte alla
länder och sektorer visar på en statistisk signifikans, men dess koefficienter kommer att kunna
analyseras och diskuteras med stor försiktighet, utan att kunna bekräfta något samband.
Regressionsmodellen har ett värde för Wald Chi2 på 439,73 och det beräknade z-värdet för ETR
och ESGSCORE är – 2 vilket innebär att nollhypotesen med 95 procents säkerhet kan förkastas,
då värdet är över -1,96.
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Modell 3: Samband ETR och ESG utan modererande variabel HiProfit
Koefficient
SE

Variabler

Beroende
Oberoende
Kontrollvariabler

ETR (constant)
ESGSCORE
Likvidamedel
Skuldsättningsgrad
IMMAT
PTROA
Storlek
MAT
TOBINSQ
Risk

0,1949***
-0,0002***
-0,0000
-0,0002***
-0,0000
0,0017***
-0,0013
-0,0004***
0,0005*
-0,0175*

0,0215
0,0001
0,0001
0,0001
0,0000
0,0001
0,0014
0,0001
0,0003
0,0100

Danmark
Finland
Norge
Sverige
Frankrike
Grekland
Italien
Portugal
Spanien
Belgien
Nederländerna
Polen
Schweiz
Tyskland
Österrike
Irland

0,0067
-0,0069
-0,0248*
0,0044
0,0205***
0,0114
0,0301***
-0,0267
-0,0006
-0,0456***
-0,0301**
-0,0612
-0,0227**
0,0075
0,0050
-0,0435**

0,0127
0,0126
0,0143
0,0096
0,0077
0,0158
0,0116
0,0188
0,0101
0,0141
0,0121
0,0456
0,0092
0,0082
0,0148
0,0174

0,0212
0,0093
0,0253**
0,0010
-0,0037
-0,0169
0,0207
-0,0057
0,0342**

0,0141
0,0120
0,0129
0,0141
0,0125
0,0179
0,0169
0,0131
0,0150

Latinska
Anglo

LME

Central

CME

Nordiska

Land dummyvariabler

Storbritannien
Sektor dummyvariabel Råvaror
Industri
Dagligvaror
Hälsovård
Konsumenttjänster
Telekommunikation
Kraftförsörjning
Finans
Olja & Gas
Teknologi

23,88 %
5,38 %
35,66 %
439,73
0
4 600

R2 overall:
R2 within:
R2 between
Wald chi2
Sig.
N

*** p<0,01, ** p< 0,05 och * p< 0,10. SE= Standard Error
Tabell 10. Regressionsanalys ETR och ESG-score utan modererande variabel HiProfit.
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Tabellen visar sambandet mellan den beroende variabeln ETR, den oberoende variabeln och kontrollvariablerna
uttryckt som koefficient. Land-dummyvariabler visar ländernas förklaringsgrad i relation till Storbritannien.
Sektortillhörigheten är dummyvariabler som visar förklaringsgraden i relation till Teknologi. R 2 within=
variationen mellan tidsperioderna. R2 between= variationen mellan företagen oberoende av tiden. R2 overal= den
totala variationen med hänsyn till tid och period. N=antalet observationer. Wald chi2 = statistikuppgift som kan
användas för att testa hypotesen att åtminstone en av prediktorernas regressionskoefficient inte är lika med noll.
Se avsnitt 3.3. för variabelförteckning.

4.4.3 Regressionsanalys sambandet mellan skatteundandragande och CSR, skillnader
mellan institutionella strukturer
För att testa hypotes H2 om det finns skillnader i sambandet mellan skatteundandragande och
CSR, har nedan regressionsmodeller 4 och 5 (tabell 11) genomförts. Regressionsmodell 4 visar
på sambandet mellan skatteundandragande (ETR) och CSR (ESGSCORE) utan de
modererande variablerna för lönsamhet. Modellen bygger på de företag som enligt Hall et al.
(2009) samt Midttun et al. (2006) definition anses tillhöra den institutionella traditionen LME.
För att få en jämförelse mellan de olika institutionerna har ytterligare en regression,
regressionsmodell 5, genomförts där de företag som tillhör den institutionella traditionen CME
inkluderats. Regressionsmodell 4 (tabell 11) har en signifikansnivå på p < 0,01 och R2 overall
visar att de oberoende variablerna förklarar 32,54 procent av variansen i den beroende variabeln
ETR. Den oberoende variabeln ESGSCORE har en koefficient på -0,0006 vilket tolkas som om
företagets ESGSCORE ökar med en enhet så kommer ETR att minska med 0,0006 om allt annat
är oförändrat.

Regressionsmodell 5 å andra sidan påvisar inte något statistiskt signifikant resultat. Detta
resultat visar tydligt LME-länderna påvisar ett mycket starkare negativt samband mellan den
beroende och den oberoende variabeln, samt att det finns ett bevisat samband mellan dem. R2
overall visar i modell 5 att de oberoende variablerna förklarar 22,44 procent av variansen för
beroende variabeln ETR. Antalet observationer skiljer sig åt grupperna i mellan, LME består
av 1 620 observationer medan CME består av 2 980 observationer.

Resultaten i modell 4 och 5 kan därför tolkas som att det föreligger skillnader mellan de länder
som tillhör LME och de som tillhör CME. Modell 5 visar inte att det skulle föreligga något
statistiskt signifikant samband mellan den beroende och den oberoende variabeln, medan LME
länderna visar ett positivt samband mellan CSR och skatteundandragande aktiviteter.
Kontrollvariabeln Skuldsättningsgrad visar för Modell 4 på en signifikansnivå på p < 0,05, och
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för modell 5 en signifikansnivå på p < 0,01. Koefficienterna skiljer sig inte nämnvärt mellan
modellerna.

PTROA och MAT visar på en signifikansnivå på p < 0,01, för både modell 4 och 5, vilket
innebär att de har en effekt på ETR. PTROA har en koefficient på -0,0017 i båda modellerna.
Koefficienten för variabeln MAT är -0,0007 i modell 4 och -0,0003 i modell 5, båda tyder på
ett negativt samband med ETR, när MAT ökar med en enhet kommer ETR att minska med
motsvarande koefficienten, tidigare studier har hittat ett liknande samband detta genom att ETR
minskar när de skattemässigt avdragsgilla kostnaderna för av- och nedskrivningar ökar.

Övriga kontrollvariabler visar inte på något statistiskt signifikant samband i de nivåer som
ansetts giltiga i studien och kommer därför inte diskuteras vidare. Modellerna tar även hänsyn
till eventuella skillnader för land- och sektortillhörighet. Dummyvariablerna i modell 4 för Land
visar förklaringsgraden i relation till Storbritannien och för Sektor i relation till Råvaror.
Sektorn Olja & Gas försvinner på grund av att det inte finns företag representerade inom
sektorn. I modell 5 visar dummyvariablerna för Land förklaringsgraden i relation till Schweiz,
och för Sektor i relation till Teknologi. Regressionsmodellen har ett värde för Wald Chi2 på
253,16 för modell 4 och 236,12 för modell 5. Z-värdet för ETR och ESGSCORE i modell 4 är
-3,44 och i modell 5 är det -1,60. Detta innebär att nollhypotesen för modell 4 kan förkastas
med 99 procent säkerhet, då Z-värdet är högre än ±2,58. Nollhypotesen kan dock inte förkastas
i modell 5 då den inte visar på ett tillräckligt lågt Z-värde.
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Variabler
Beroende
Oberoende
Kontrollvariabler

Modell 5: CME
Koefficient
0,1490***
-0,0002
0,0001
-0,0003***
0,0001
0,0017***
-0,0008
-0,0003***
0,0056*
-0,0202*

SE
0,0294
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
0,0002
0,0020
0,0001
0,0003
0,1200

Danmark

0,2681*

0,0146

Finland

0,0177

0,0147

Norge
Sverige
Frankrike

-0,001
0,0248**
0,3996***

0,1659
0,0121
0,0108

Grekland

0,0345*

0,0178

Italien

0,0518***

0,0140

Portugal
Spanien
Belgien

-0,0087
0,0202
-0,024

0,0208
0,0127
0,0164

Nederländerna

-0,0098

0,0142

Polen

0,0353

0,0469

Schweiz

0

0,0000

Tyskland
Österrike
Irland
Storbritannien
Råvaror
Industri
Dagligvaror
Hälsovård
Konsumenttjänster
Telekommunikation
Kraftförsörjning
Finans
Olja & Gas
Teknologi

0,0297***
0,257**

0,0110
0,0167

-0,0473***
0
0
-0,0648***
-0,0464***
-0,0479*
-0,0701***
-0,0840**
-0,0409*
-0,0763***
0
-0,03411

0,0118
0,0174
0,0304**
0,0032
0,006
-0,0156
0,0208
0,0041
0,028
0

0,0563
0,0134
0,0145
0,0151
0,0142
0,0196
0,0195
0,0154
0,0171
0,0000

R2 overall:

32,54 %

22,44 %

7,70 %

4,23 %

49,86 %

32,82 %

253,16
0
1 620

236,12
0
2 980

ETR (constant)
ESGSCORE
Likvidamedel
Skuldsättningsgrad
IMMAT
PTROA
Storlek
MAT
TOBIN’S Q
Risk

Modell 4: LME
Koefficient
0,2697***
-0,0006***
-0,0001
-0,0002**
-0,0000
0,0017***
-0,0013
-0,0007***
0,0035
0,0007

SE
0,0345
0,0002
0,0001
0,0001
0,0000
0,0002
0,0022
0,0001
0,0028
0,0181

Latinska
Anglo

LME

Central

CME

Nordiska

Land dummyvariabel

Sektor dummyvariabel

2

R within:
2

R between:
Wald chi
Sig.
N

2

*** p<0,01, ** p< 0,05 och * p< 0,10. SE= Standard Error
Tabell 11. Modell 4: LME och Modell 5: CME
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0,0170
0, 000
0,0000
0,0137
0,0159
0,0272
0,0141
0,0332
0,0244
0,0145
0,0000
0,0327
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Tabellen visar sambandet mellan den beroende variabeln ETR, den oberoende variabeln och kontrollvariablerna
uttryckt som koefficient, för respektive institutionell struktur LME och CME. Land-dummyvariabler är
dummyvariabler som visar förklaringsgraden i relation till Storbritannien för LME länderna och Schweiz för LME
länderna. Sektortillhörigheten är dummyvariabler som visar förklaringsgraden i relation till Råvaror modell 4
och till Teknologi i modell 5. R2 within= variationen mellan tidsperioderna. R2 between= variationen mellan
företagen oberoende av tiden. R2 overal= den totala variationen med hänsyn till tid och period. N=antalet
observationer. Wald chi2 = statistikuppgift som kan användas för att testa hypotesen att åtminstone en av
prediktorernas regressionskoefficient inte är lika med noll. Se avsnitt 3.3. för variabelförteckning.
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5. Diskussion
I detta kapitel ställs studiens resultat mot dess ställda hypoteser, för att kunna bekräfta eller
förkasta studiens hypoteser och besvara studiens frågeställning och syfte. Detta resultat
kopplas till de teorier som tidigare diskuterats i studiens teorikapitel, den tidigare forskningen,
men även en del egna reflektioner.

5.1 Resultatdiskussion
Huvudsyftet med denna studie har varit att förklara om företagets lönsamhet har någon
modererande effekt på sambandet mellan CSR och skatteundandragande. Syftet är
betydelsefullt eftersom det bidrar till den tidigare forskningens motstridiga resultat och
eventuellt kan hitta en förklaring till dessa skillnader. Sambandet mellan CSR och
skatteundandragande har diskuterats och analyserats, det finns resultat som visar på både,
positiva, negativa och inget samband mellan dem. Det finns argument för alla tre riktningar
både genom olika studier som genomförts, men även genom de teorier som kopplats till
sambanden. Studiens resultat kommer nedan att diskuteras och analyseras utifrån vad de
tidigare studierna visat och min tolkning av dem, utifrån studiens ställda hypoteser.

5.1.1 Sambandet mellan CSR och skatteundandragande med lönsamhet som moderator
Sambandet mellan CSR och skatteundandragande har kontrollerats med en multipel
regressionsanalys (4.4 Regressionsanalyser). ETR har använts som mått på företagens
skatteundandragande (en minskad effektiv skattesats tyder på ett ökat skatteundandragande)
och ESGSCORE som mått på företagens CSR-värde. Resultatet i tabell 9 visar på ett negativt
samband med signifikansnivån p < 0,01, för både modell 1 och modell 2, det samma gäller för
resultatet i tabell 10 som även den visar på ett negativt samband med samma signifikansnivå. I
studien har jag som tidigare nämnts valt att utgå från Bryman och Bells (2013) rekommenderade
signifikansnivå p < 0,05 för samhällsvetenskaplig forskning.

För att testa hypotes H1 jämförs utfallet i tabell 9 modell 1 och modell 2, samt mot utfallet i
tabell 10 modell 3. Enligt slack resource-teorin och det resultat som Watson (2015) erhöll i sin
studie borde det sambandet mellan CSR och skatteundandragande positivt modererats av
företagets lönsamhet, ju mer lönsamt företaget är desto mer resurser kan de välja att lägga på
skatt och CSR. Det borde enligt detta funnits ett starkare positivt samband mellan ETR och
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ESGSCORE, vid HiProfit=1 än för HiProfit=0. Dessa regressioner visar dock på motsatsen, att
vid HiProfit=1 blir det negativa sambandet mellan ETR och ESGSCORE starkare. Alla tre
regressionerna påvisar ett negativt samband mellan variablerna oavsett en analys på totalnivå
eller fördelat på lönsamhetsnivå. Campbell (2007) samt Waddock et al. (1997) beskriver att
investeringarna i CSR-aktiviteter beror på företagets lönsamhet och resurstillgänglighet, där
även skattebetalningar anses vara en del av dessa socialt ansvarsfulla aktiviteter. Det är alltså
inte sambandet, om skatt anses vara ett substitut eller komplement, som avgör vilka
investeringsbeslut som fattas, utan hur lönsamt företaget är. Vid en jämförelse av denna studie
och Watson (2015) bör det beaktas att den studien använt ett annat mått för CSR, baserat på
KLD:s databas och att det därför kan uppstå skillnader i uppvisat resultat. Vid en analys av
kontrollvariabeln PTROA, som även Watson (2015) använder sig av i sin studie så visar den på
en statistisk signifikans, vilket är en logisk följd av måttens uppbyggnad. ETR och PTROA
bygger båda till viss del på företagens resultat (se tidigare variabeldefinition i avsnitt 3.3).

Studien finner stöd för att det finns ett negativt samband mellan företagets ESG-score, som i
studien ansetts vara ett samlat betyg på företagets CSR-arbete, och företagens effektiva
skattesats. Detta innebär att resultatet visar på ett positivt samband mellan CSR och
skatteundandragande aktiviteter. Utifrån regressionsanalysernas resultat kan det utläsas att
företagets resultat har en viss negativt modererande effekt på sambandet mellan ETR och
ESGSCORE, resultatet tyder på att variabeln HiProfit ökar det negativa sambandet mellan
variablerna. Utifrån detta bör hypotes H1 kunna accepteras, att företagets lönsamhet har en
modererande effekt på sambandet mellan CSR och skatteundandragande. Resultatet visar dock
inte på den modererande effekt som jag utifrån litteraturgenomgången och genom hypoteserna
gett uttryck för, utan istället den motsatta riktningen.

Då det enligt ovan kan konstateras att företagets lönsamhet har en modererande effekt på
sambandet mellan CSR och skatteundandragande, går jag vidare för att koppla resultatet till den
tidigare forskningen och dess teorier. Diskussionen kommer att utgå från tabell 10 modell 3,
eftersom denna visar på det totala sambandet och detta har samma negativa samband som
modell 1 och 2, dock med viss skillnad i koefficientens värde mot modell 2. Regressionsmodell
3 (tabell 10) har en signifikansnivå på p < 0,01 och R2 overall visar att de oberoende variablerna
förklarar 23,88 procent av variansen i den beroende variabeln ETR, samt det beräknade z-värdet
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för ETR och ESGSCORE är – 2 vilket innebär att nollhypotesen med 95 procents säkerhet kan
förkastas, då värdet är över -1,96. Vilket gör att jag med 95 procents säkerhet kan konstatera
att det finns ett negativt samband mellan ETR och ESGSCORE, vilket innebär ett positivt
samband mellan CSR och skatteundandragande.

Då resultatet kan anses vara statistiskt signifikant överensstämmer det med de tidigare studierna
som påvisat ett negativt samband mellan företagens CSR och ETR (Col et al., 2016; Davis et
al., 2016), vilket innebär ett positivt samband mellan CSR och skatteundandragande. Davis et
al. (2016) förklarar relationen som ett resultat av att företag inte ser skatteundandragande som
en del av CSR. Detta kan även förklaras med att företag betraktar CSR-aktiviteter som en
ersättare till skattebetalningar och att det därför föreligger ett positivt samband mellan CSR och
skatteundandragande. Col et al. (2016) fann i sin studie att företag ökar sina CSR-aktiviteter i
samband med att de öppnat filialer i skatteparadis, vilket förklaras utifrån riskhanteringsteorin.
Det positiva sambandet mellan CSR och skatteundandragande som studien visat, kan kopplas
till riskhanteringsteorin och är den teori som studien framfört som ett argument för ett positivt
samband i studiens teoriavsnitt. Baserat på argumenten kring riskhanteringsteorin tyder
studiens resultat på att företag använder sig av CSR-aktiviteter som en skydd för att undvika att
skada sitt rykte. Godfrey, Merrill och Hansen (2009) samt Minor et al. (2011) beskriver att
positiva CSR-aktiviteter driver företagets rykte, och kan fungera som en försäkring om
företaget skulle hamna i en situation som anses negativ av intressenter. Riskhanteringsteorin är
ur ett moraliskt perspektiv tveksam, då företagen enligt teorin använder sig av CSR-aktiviteter
för att dölja mindre positiva aktiviteter som företaget engagerar sig i, som t.ex.
skatteundandragande. Detta då CSR-aktiviteter ofta anses vara mindre kostsamma än
skattebetalningar (Watson, 2015), samt att CSR-aktiviteterna är lättare att marknadsföra mot
intressenterna (Gardberg & Fombrun, 2006).

Detta ligger även i linje med de artiklar som de senaste åren publicerats som nämndes i studiens
inledande kapitel. Där det trots ökade satsningar kring CSR och krav på rapportering,
fortfarande sker avslöjande som till exempel Panamadokumenten (ICIJ, 2017) och Offshoreläckan (ICIJ, 2013). Där det framkommit bevis på att stora multinationella företag undviker att
betala skatt genom att skicka pengar till brevlådeföretag i skatteparadis. Detta tyder på att
företagen inte ser skattebetalningar som en del av CSR, vilket enkätundersökningen från The
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Guardian (2009) också indikerade, där resultatet visade att skattedirektörerna inte ansåg att
skattebetalningar inte är ett socialt problem relaterat till CSR. Denna tolkning innebär inte att
företagen nödvändigtvis använder CSR-aktiviteterna för att dölja något som kan skada deras
rykte, utan att de anses vara två åtskilda aktiviteter som inte har med varandra att göra.

Studiens analyser visar på motstridiga resultat vid en jämförelse mot viss forskning som visat
ett negativt samband mellan CSR och skatteundandragande där ETR visat ett positivt samband
med CSR (Hoi et al., 2013; Kim et al., 2012; Lanis et al., 2012; 2015). Denna forskning har en
stark koppling till intressent- och företagskulturteorin. Resultaten i dessa studier har visat att
företag som

är socialt

ansvarstagande i

mindre utsträckning

använder sig av

skatteundandragande aktiviteter av olika slag, sambandet är därför negativt. Studierna bekräftar
och bygger på att företagets skattebetalningar anses vara ett komplement till deras CSRaktiviteter och att valet av strategi beror på företagets intressenter och/eller företagskultur.
Sambandet mellan företagets CSR-aktiviteter och den effektiva skattesatsen förväntas enligt
dessa teorier att vara positivt relaterade till varandra. Resultaten säger även emot den forskning
som visat på ett neutralt samband (Landry et al., 2013). Där den icke existerande kopplingen
bland annat förklarats utifrån den neoklassiska skolans syn på företagets syfte, att
vinstmaximera (Carson, 2003, Chen et al., 2010; Smith et al., 1999).

5.1.2 Sambandet mellan CSR och skatteundandragande, skillnaden mellan olika
lönsamhetsnivåer
För att analysera för eventuella skillnader mellan olika lönsamhetsnivåer HiProfit=0 (PTROA
< 0,10) samt HiProfit=1 (PTROA > 0,10) och testa hypotes H1a och H1b, genomfördes två
regressionsanalyser för respektive nivå. Båda modellerna påvisade ett statistiskt signifikant
samband mellan den beroende variabel ETR och den oberoende variabeln ESGSCORE.
Resultatet från regressionsanalysen visar på att företag med HiProfit=1 har ett starkare negativt
samband mellan ETR och ESGSCORE. Med bakgrund av ovan diskussion i avsnitt 5.1.1 så
skulle detta resultat kunna tolkas som att företag med högre lönsamhet påvisar större tendens
att använda sig av CSR-aktiviteter för att dölja aktiviteter där risken för försämrat rykte är hög
enligt riskhanteringsteorin. En annan möjlig tolkning är att de i mindre utsträckning anser skatt
vara en del av företagets CSR-aktiviteter, och att dessa bör ses som två åtskilda poster.
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Kontrollvariabeln Storlek påvisar också en signifikans för sambandet för företagen i
resultatnivån HiProfit=1, där den i modell 2 har en koefficient på -0.0085, detta samband
återfinns inte motsvarande modell 1 för HiProfit=0. Detta kan tolkas som att företag med hög
lönsamhet där Storleken skulle öka med en enhet så skulle ETR minska med -0,0085, vilket då
kan tänkas innebära att om företag med hög lönsamhet blir större så kommer deras
skattebetalningar att minska. Tang et al. (2012) förklarar att större företag har en tendens att
investera mer i CSR-aktiviteter än mindre företag, då de vill undvika olika statliga
påtryckningar och kontroller. Zimmerman (1983) menar att större företag i större utsträckning
utsätts för granskningar och att de därför vill betala mer skatt för att inte dra till sig
uppmärksamhet.

Större företag drar ofta till sig större intresse från intressenter och får därför enligt Waddock et
al. (1997) ofta mer krav på sig att investera i hållbarhetsaktiviteter. En del studier har även visat
att större företag har en mer aggressiv skattebetalningsstrategi än mindre företag, på grund av
deras ekonomiska och i många fall politiska makt som möjliggör skattereduceringar
(Richardson et al., 2007). Studiens resultat visar dock på att större företag med hög lönsamhet
betalar mindre skatt, vilket talar för det samband Richardson et al. (2007) beskriver. Utifrån
studiens regressionsanalys tabell 9, modell 1 och 2 anser jag att studiens hypotes H1b kan antas
och H1a kan förkastas, då resultatet visar på att företag med hög lönsamhet har ett starkare
negativt samband mellan CSR-aktiviteter och företagets effektiva skattesats, än företag med låg
lönsamhet och det finns därför ett starkare positivt samband mellan CSR och
skatteundandragande bland företag med hög lönsamhet. Vilket är en motsatt effekt än den
Watson (2015) fann i sin studie.

Flera forskare har lyft fram vikten av att kontrollera skillnaderna mellan olika sektorer (Hillman
et al., 2001; Ullman, 1985; Waddock et al., 1997), detta på grund av att olika sektorer upplever
olika krav från olika intressenter. Jag har i studien valt att utgå från ICB, som delar in företagen
i tio sektorer och kommer analysera resultaten utifrån dessa. Tidigare forskning har framförallt
använd sektor som en kontrollvariabel och inte presenterat de sektorspecifika effekterna (Chand
et al., 2006; Inoue et al., 2010; van Beurden et al., 2008). Sektoraspekten bör även vara av vikt
ur ett skattemässigt hänseende då vissa branscher är mer påverkade av statliga sanktioner och
är under hårdare politisk granskning, där skattebetalningarna är en del i denna granskning.
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Vid en kontroll av sektorernas koefficienter i regressionsmodell 2 tabell 10 så är det endast
Dagligvaror och Olja & Gas som påvisar signifikant resultat på p < 0,05 nivån. Skillnaderna
mellan de olika sektorerna kommer att diskuteras utifrån sektorernas koefficienter och hur de
förhåller sig till varandra. Telekommunikation visar den lägsta förklaringsgraden (-0,0169) i
förhållande till Teknologi, även Finans och Konsumenttjänster visar på ett negativt samband
dock endast -0,0057 och -0,0037. Finans- och Kraftförsörjningssektorn brukar ibland plockas
bort från studiernas urval då lagstiftningen ofta skiljer sig från övriga industrier (Watson, 2015).
Ur jämförelsehänseende har denna studie valt att inkludera dessa. Utifrån bortfallsanalysen bör
dock resultatet för Finans ses med viss beaktan, då urvalet i förhållandet till populationen hade
störst differens för denna sektor.

Hillman et al. (2001) tar upp vissa skillnader mellan sektorer, till exempel att företag som verkar
inom dagligvaruhandeln granskas mer av konsumenterna, medan företag inom olja och
gassektorn oftare granskas av de intressenter som fokuserade på miljöfrågor. Vid en kontroll av
regressionen i Tabell 10 modell 3 kan vi tydligt se dels att det är sektorerna Dagligvaror samt
Olja & Gas som påvisar dels den högsta positiva koefficienten, men även en statistisk
signifikans på p < 0,05. Utifrån Hillman et al. (2001) tolkning och en återkoppling till
riskhanteringsteorin, skulle det kunna argumenteras för att företag som befinner sig inom
sektorer med hög risk för granskning, påvisar ett starkare positivt samband med ETR, och
betalar därför mer skatt för att undvika granskning.

Utifrån ovan diskussion och de utförda regressionsanalyserna kan det utläsas att sambandet
mellan CSR och skatteundandragande skiljer sig åt mellan företag som befinner sig inom olika
sektorer. Antagandet ses dock med viss reservation då endast två sektorer påvisat statistiskt
signifikant resultat, sambandet kan därför anses vara en indikation snarare än ett bevis på
samband.
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5.1.3 Sambandet mellan CSR och skatteundandragande, skillnaden mellan olika
institutionella strukturer.
För att bidra till den tidigare empiriska forskningen på detta område har denna studie antagit en
europeisk synvinkel på sambandet mellan CSR och skatteundandragande, då mycket av den
tidigare forskningen fokuserat på amerikanska eller utomeuropeiska företag (Davis et al., 2016;
Hoi et al., 2013; Huseynov et al., 2012; Landry et al., 2013; Lanis et al., 2015; Watson, 2015).
Det finns ett intresse i att studera de europeiska företagen specifikt frånskilt de amerikanska
dels på grund av de skilda rättstraditionerna, och dels på grund av eventuella kulturella
skillnader som kan påverka sambandet mellan CSR och skatteundandragande. Inom Europa
finns det dock institutionella skillnader mellan olika länder som kan påverka företagens syn på
CSR och skatteundandragande. North (1990) beskriver att företag genom sin institutionella
tillhörighet kan placeras i ett specifikt fack där formella och informella regler styr. Dessa regler
sträcker sig från politiska regleringar till mindre formella begränsningar så som normativa
influenser från olika professionella grupper (ibid). DiMaggio et al. (1983) och Scott (1995)
menar att den ny-institutionella teorin innebär att institutionella strukturer skapar ett
tvångsmässigt, normativt eller mimetiskt krav på företag att forma sig efter sin institutionella
miljö. Dessa institutionella skillnader skapar tydligt åtskilda nationella affärssystem, med en
egen kultur kring beslutsfattande och organisation (Crouch, 2005; Deeg et al., 2007).

Dessa nationella institutionella miljöer skapar systematiska skillnader för den strategiska
koordinationen mellan företagens intressenter som kan kategoriseras som två distinkta
organisationsmodeller; LME i de Anglo-Saxiska länderna och CME i kontinental Europa (Hall
et al., 2001). De amerikanska bolagen går att koppla till LME, till denna organisationsmodell
brukar även Storbritannien och Irland hänföras (Hall et al., 2009; Midttun et al., 2006). LMEoch CME-länderna tillämpar generellt också olika redovisningssystem där till exempel de
amerikanska företagen följer det regelbaserade regelverket GAAP, där lagtexten följs genom
strikt bokstavstolkning. Det mer principbaserade regelverket IFRS i Europa innebär att reglerna
tolkas utifrån bakomliggande principer (Bjurman & Weihagen, 2014). Enligt Doukakis (2014)
kräver IFRS fler detaljer och noter i de finansiella rapporterna än GAAP, det antas därför vara
svårare för de europeiska företagen att göra resultatpåverkande åtgärder, för att justera det
beskattningsbara resultatet. För att analysera för eventuella skillnader mellan olika institutioner
och testa hypotes H2, genomfördes två regressionsanalyser med dummyvariabler för respektive
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land, som sedan grupperats utifrån den gruppering som Midttun et al. (2006) samt Hall et al.
(2009) använt i sin forskning.

Vid en granskning av den deskriptiva statistiken (tabell 6) fann studien en del skillnader mellan
medelvärdet för ETR mellan de olika länderna, där de Nordiska länderna påvisar det gemensamt
högsta medelvärdet (0,15) och det enskilt högsta medelvärdet återfinns i Danmark (0,17). De
Anglo-saxiska länderna visar det gemensamt lägsta medelvärdet (0,13), det enskilda land som
påvisar lägst medelvärde för ETR är Polen (0,09) det bör dock observeras att Polen endast
representeras av ett företag. De institutionella gruppernas medelvärde gällande ESGSCORE
finns inom spannet 52,99-63,25, där de Anglo-saxiska länderna står för det gemensamt lägsta
medelvärdet och där Irland påvisar det enskilt lägsta värdet (47,09). De Latinska länderna står
för det högsta gemensamma medelvärdet (63,25), medan Nederländerna står för det enskilt
högsta värdet.

Vid en kontroll av de utförda regressionerna i modell 4 och 5 (tabell 11) visar resultatet på en
distinkt skillnad mellan de två institutionella grupperna LME och CME. LME visar på ett starkt
positivt samband mellan CSR och skatteundandragande, med en koefficient på -0,0006 vilket
är mycket lägre än de tidigare resultaten utan fördelning på institution visat, som haft värden
om -0,0002 ned till -0,0003. CME-länderna å andra sidan visar inte på något statistiskt
signifikant samband och har en koefficient på -0,0002. Detta tyder på att det finns stora
skillnader mellan de institutionella strukturerna. Min tolkning av detta är beroende av hur starkt
institutionaliserad intressenternas involvering är så påverkas sambandet mellan CSR och
skatteundandragande. Khanna et al. (2005) samt Jackson och Apostolakou (2010) menar att
LME-länderna inte har lika starkt institutionaliserad involvering från sina intressenter och
därför ser CSR som en frivillig policy och därför ofta använder CSR-aktiviteter som en strategi
för att särskilja sig från sina konkurrenter. Det kan därför vara troligt att dessa företag lägger
mer resurser på CSR och kommunicerar detta till sina intressenter, men istället kompenserar
för dessa kostnader genom att minska sina skattebetalningar. I CME-länderna där
intressenternas involvering är mer institutionaliserad och där CSR aktiviteter och rapportering
ses som något lagstadgat (Khanna et al., 2005; Jackson et al., 2010), blir sambandet mellan
CSR och skatteundandragande mindre påtagligt och anses inte vara komplement till varandra.
Jackson et al. (2010) fann i sin studie att LME-länderna erhöll högre CSP-värde för de flesta
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dimensionerna av CSR än CME-länderna. Författarnas tolkning av detta resultat baseras på att
frivilliga CSR-aktiviteter kan anses vara ett substitut till de mer institutionaliserade formerna
av intressentpåverkan, medan CME-länderna ser CSR som något påtvingat.

Utifrån ovan diskussion och de utförda regressionsanalyserna bör hypotes H2, att sambandet
mellan CSR och skatteundandragande skiljer sig åt mellan företag som befinner sig inom olika
institutionella strukturer kunna accepteras. Detta på grund av att regressionsmodellerna 4 och
5 visar på stora skillnader i sambandet mellan den beroende variabeln ETR och den oberoende
variabeln ESGSCORE. Studien finner bevis på att det dels finns skillnader mellan olika länder
och att det framförallt finns stora institutionella skillnader mellan CME- och LME-länderna.
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6. Studiens slutsats, bidrag och begränsningar
I det sjätte och sista kapitlet beskrivs studiens slutsats, dess teoretiska och praktiska bidrag
samt dess trovärdighet, giltighet och relevans. Detta efterföljs sedan av studiens begränsningar
och förslag på framtida forskning.

6.1 Slutsats
Studiens syfte har varit att klargöra om företagets lönsamhet har någon inverkan på sambandet,
mellan skatteundandragande och CSR. För att eventuellt hitta ett bidrag till de tidigare
motstridiga resultaten på forskningsområdet (Davis et al., 2016; Hoi et al., 2013; Huseynov et
al., 2012; Landry et al., 2013; Lanis et al., 2012; Watson, 2015) där sambanden påvisat samband
i positiv, negativ och neutral riktning. Studiens resultat finner bevis att företagets lönsamhet har
en modererande effekt på sambandet mellan CSR och skatteundandragande. Resultatet tyder på
att det finns ett positivt samband mellan CSR och skatteundandragande. Detta resultat stämmer
överens med de tidigare forskningsresultaten som Davis et al. (2016) samt Col et al. (2016)
funnit i sina studier, vilket ger visst stöd åt riskhanteringsteorin som beskrivits i studiens
teoriavsnitt. Resultatet kan också härledas till att CSR och skatt ses som två åtskilda aktiviteter,
där skatt inte anses vara en del av företagens sociala plikt, utan endast obligatoriskt ålagd plikt,
styrd av regelverk.

Studien visar att företag med högre lönsamhet (PTROA > 0,10) har ett starkare negativt
samband mellan den effektiva skattesatsen och CSR-prestationer. Detta indikerar att företag
med hög lönsamhet har ett starkare positivt samband mellan CSR och skatteundandragande, än
företag med låg lönsamhet. Detta innebär att lönsamheten har en modererande effekt på
sambandet, dock inte med den effekt som slack resource-teorin eller Watsons (2015) studie
påvisade. Watsons (2015) studie visade att CSR är positivt associerat med skatteundandragande
när lönsamheten är låg, men försvinner när lönsamheten ökar. Resultatet kan tolkas som att
företag med högre lönsamhet påvisar större tendens att använda sig av CSR-aktiviteter för att
dölja aktiviteter med hög risk för försämrat rykte i enlighet riskhanteringsteorin. En annan
möjlig tolkning är att de i mindre utsträckning anser skatt vara en del av företagets CSRaktiviteter, och att dessa bör ses som två åtskilda poster.

Resultatet gällande institutionella strukturers påverkan på sambandet mellan CSR och
skatteundandragande är ett unikt bidrag till hållbarhetslitteraturen. Min undersökning visar att
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det finns skillnader gällande sambandet mellan CSR och skatteundandragande, mellan de olika
institutionella strukturerna CME och LME, trots att hela urvalet består av europeiska länder.
Utifrån de slutsatser som dragits kring företagens institutionella strukturer i tidigare studier och
min studies resultat tolkar jag att beroende på styrkan i den institutionella strukturen och hur
stor grad av inflytande de externa intressenterna har, påverkar företagens syn på skatt och CSR.
Med bakgrund av de skillnader som denna studie visat, bör vi vara mycket försiktiga att
generalisera tidigare studiers resultat kring CSR och skatteundandragande, till de företag som
befinner sig inom andra marknader. Det är därför viktigt att framtida studier tar hänsyn till
vilken institutionell struktur de undersökta företaget/företagen tillhör.

Vid diskussioner om skatt och CSR dyker ofta frågor om företagens moraliska plikt upp.
Genom hela studien ges bevis på att länken mellan skatteundandragande och CSR inte är
fullständigt känd. Företagen måste hela tiden ställa sig själva frågan hur de ska agera i relation
till andra intressenter och samhället i stort. Å ena sidan finns det forskare som menar att CSR
och skatteundandragande är oskiljaktigt länkade, medan motståndarna menar att det är två
åtskilda aktiviteter, där skillnaden mellan det obligatoriska och det frivilliga åtagandet ger skatt
och CSR helt olika moraliska egenskaper.

Vad är det då som gör att företagen generellt hellre lägger större resurser på CSR än att betala
skatt? Den tidigare forskningen har varit begränsad till de teoretiska traditioner som finns i
finansiella

studier,

som

till

exempel

slack

resource-teorin,

agentkostnader

och

vinstmaximering. Dessa studier fokuserar framförallt på marginalkostnader kontra
marginalfördelar och att hitta den optimala nivån av skatt och CSR, för att erhålla ägarnas och
övriga intressenters godkännande. Under studieprocessens gång har jag reflekterat över att
teorierna som sammankopplas med sambandet mellan CSR och skatteundandragande bygger
på antagandet om ’economic man’ som betraktar människor som tämligen rationella
beslutsmaskiner. Med detta i finansiell teori traditionella antagande betraktas sambandet CSRskatt som ett val mellan två aktiviteter som anses vara komplement, substitut eller oberoende.
Min tes är att det är skillnader hos motiven till aktiviteterna som driver företagen till att göra de
val som de gör. Jag anser att svaret på de åtskilda sätten att se på skatt och CSR går att koppla
till motivationsteori. Pinder (2011) beskriver att motivation är en fundamental komponent i alla
modeller för mänsklig prestation och har enligt Steers et al. (2004) legat i fokus för industriell
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och organisatorisk psykologi under många år. Motivationslitteraturen skiljer sig numera mellan
två huvudtyper av motivation med hänvisning till deras definitionsmässiga relation till graden
av frivillighet hos de handlingar som är motivationens föremål - inre (intristic) och yttre
(extrinsic)

motivation

motivationsmekanismers

(Pinder,
effekter

2011).

Det

finns

dessa

begrepp

tar

anledning
sikte

på

att

extrapolera

till

det

de

kollektiva

företagsekonomiska beslutsfattande som ligger till grund för skattebetalningar och CSRaktiviteter. Jag utvecklar min förklaring.

Motivationsteoretikerna skiljer också på kvantitativa och kvalitativa uppgifter; kvantitativa
uppgifter är ofta repetitiva, kräver inte så mycket fokus och är lätta att mäta och sätta mätbara
mål till. Kvalitativa uppgifter kräver mer fokus och tillgivenhet till uppgiften och är generellt
inte tydligt mätbara (Cerasoli et al., 2014; Greene, 2011; Pinder, 2011). Kvantitativa uppgifter
anses vara fokuserade och pressade till att uppnå ett visst resultat och kräver en högre grad av
extern kontroll (Ryan et al., 2000; Pinder, 2011). Betalning av skatt är en mätbar, repetitiv
uppgift, som företagen ofta upplever som externt motiverad, påtvingat av lag. CSR kan på
motsvarande sätt därför ses som en kvalitativ uppgift där, företagen måste ta fram sina kreativa
sidor för att hitta CSR-aktiviteter som driver företaget framåt på flera plan och från flera
intressenters perspektiv. CSR drivs av frivillighet, företagens eget intresse av att med
uppfinningsförmåga finna hur de kan bidra till en bättre värld. Det betyder att sannolikheten att
företagen är intresserade av CSR-aktiviteter är mycket större än att de är intresserade av att
betala skatt. CSR-aktiviteter är dessutom en mer komplex uppgift för företagen att lösa. En
meta-studie av Cerasoli et al. (2014) visade att kvalitativa uppgifter genererar bättre prestationer
och resultat, så länge som de drivs av inre motivation i stället för olika yttre incitament, och att
kvalitativa uppgifter drivs mer effektivt av inre motivation än av yttre motivation och omvänt.
Det betyder att CSR sannolikt drivs av inre motivation, det vill säga motiven att CSR-prestera
är intimt förknippade med företagens identitet och är relativt oberoende av yttre påtryckningar,
medan skattebetalningar sannolikt inte alls drivs av ett intresse för saken i sig, det vill säga det
är inte för att företag älskar skatt som de betalar. Sannolikt drivs den effektiva skattesatsen av
yttre motivation i form av förpliktelsen att betala.

Ryan et al. (2000) samt Pinder (2011) beskriver den inre motivationen som en aktivitet som
utförs för att skapa intern tillfredställelse, istället för att den ska få en direkt konsekvens. Den
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inre motivationen är direkt kopplad till moral, en intern motivation att göra det som är rätt,
vilket den yttre motivationen inte är. CSR skulle ur detta perspektiv ses som en inre
motivationskälla som ökar företagets inbyggda moral, där de själva väljer sina hjärtefrågor och
vad som de anser viktigt ur sitt perspektiv. Detta är också ett sätt att bygga upp företagskulturen
och går därför att koppla till företagskulturteorin och ”the way we do things around here” (Sun,
2008, s. 137). Studier har visat att om individerna finner att en uppgift är intressant och
tillfredställande, är sannolikheten att de är villiga att fortsätta med detta under en längre tid och
påvisar generellt än högre kvalitet (Deci, 1972; Gottfried, 1985). Det finns ett flertal studier
som påpekar vikten av att företagens CSR-aktiviteter ska anses vara autentiska för att generera
någon verklig påverkan på företagets lönsamhet, marknadsvärde och uppbyggnad av goodwill
(Beckman, Colwell & Cunningham, 2009; Mazutis & Slawinski, 2015; McShane &
Cunningham, 2012). Autenticitet uppnås enligt Alhouti, Johnson och Holloway (2016) genom
konsekvent och principfast satsning, Tang et al. (2012) menar att autenticitet uppnås genom en
långsiktig strategi. Om företaget då drivs av inre motivation som ökar ihålligheten och
prestationen, bör sannolikheten för upplevd autenticitet öka, vilket enligt ovan nämnda studier
kan påverka företaget positivt.

Vid yttre motivation uppträder ett företag på ett visst sätt på grund av till exempel belöning,
tvång eller för att undvika påföljder eller dålig press (Greene, 2011). Detta går att koppla till
Allingham et al. (1972) teori om att skatteöverensstämmelse beror på skattesatser, risk för att
upptäckas och straffas, sanktioner, riskaversion och medborgerlig plikt. Riskhanteringsteorin
finner även starka kopplingar till denna yttre motivation, då företagen väljer att ta beslut utifrån
uppfattad risk. Skattebetalningar anses ofta vara något påtvingat, en kvantitativ uppgift och
motivationsnivån kommer därför aldrig blir högre än det lägsta som krävs av dem i enlighet
med motivationsteorierna (Deci & Ryan, 1985).

Detta går även att koppla till de institutionella skillnader studien visar på. I CME-länderna där
det finns en stark institutionell påverkan från intressenter (Khanna et al., 2005) ses kanske inte
CSR som något valbart och inre motiverande, utan som något yttre motiverat, som görs för att
tillfredsställa intressenters behov. I kontrast mot CME-ländernas företag befinner sig företagen
i LME-länderna på en friare marknad där intressenterna har en mindre påverkan på företagens
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beslut, och faktiskt kan se CSR som inre motiverande och valbart, vilket kan förklara det
positiva sambandet mellan CSR och skatteundandragande.

Vi skulle kunna välja att se på studiens resultat som att företagen har ett cyniskt förhållningssätt
till bolagsskatt, eftersom resultatet tyder på att företag hellre väljer att investera i mindre
kostsamma CSR-aktiviteter istället för att betala skatt. En förklaring till att de mer lönsamma
företagen påvisar ett starkare positivt samband mellan CSR och skatteundandragande är att de
ofta har större marginaler att fördela sina resurser och då väljer att lägga dem på det frivilliga
åtagandet där de själva har möjlighet att bestämma. Det räcker att vi går till oss själv, visst är
det en mer givande känsla av att till exempel donera pengar till en valfri organisation, istället
för att till exempel betala kyrkoavgift11 som kan upplevas som en kostnad när deklarationen
kommer? Utformarna av regelverken har därför en mycket svår balansgång att göra, sätta
gränserna tillräckligt hårda för att öka den yttre motivationen, men inte för hårda för att minska
den inre motivationen för företagen.

6.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag
Studien bidrar till den företagsekonomiska forskningen inom CSR genom att utföra en
omfattande studie rörande huruvida företagens lönsamhet, påverkar relationen mellan
skatteundandragande och CSR, utifrån en europeisk kontext. I litteraturstudien identifierades
endast en liknande undersökning som utgått ifrån amerikanska data (Watson, 2015). De tidigare
studierna har fokuserat på att dokumentera eventuella samband mellan CSR och
skatteundandragande utifrån enskilda länder dock oftast utifrån företag på den amerikanska
marknaden eller andra utomeuropeiska marknader. Den tidigare forskningen har visat på
motstridiga resultat, där sambandet mellan CSR och skatteundandragande påvisat olika
riktningar positiva, negativa och neutrala samband (Davis et al., 2016; Hoi et al., 2013;
Huseynov et al., 2012; Landry et al., 2013; Lanis et al., 2015). Varpå denna studie bidrar med
ytterligare empirisk forskning om sambanden och vad som kan påverka dessa samband, samt
fylla ut det existerande forskningsgapet kring den europeiska marknaden. Studien bidrar även
till forskningen kring institutionell teori och dess tidigare resultat, då resultatet brutits ned på

11

Kyrkoavgift betalas om du är medlem i Svenska kyrkan den 1 november året före inkomståret. Detta är en avgift
som baseras på din inkomst och vilken församling du tillhör och kommer på din skatte- och avgiftsberäkning om
du inte aktivt valt att gå ur Svenska kyrkan. (Skatteverket, 2017a).
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en institutionell nivå. Studien ger också en ytterligare dimension till sambanden mellan CSR
och skatteundandragande, då resultatet ställs mot forskningen kring motivationsteori.

Studiens ger ett praktiskt bidrag till beslutsfattande organisationer genom att ge en tydligare
bild av hur företagen förhåller sig till CSR och skatt, om de anses vara sammanlänkade eller
frikopplade. Med ökad förståelse och ytterligare forskning på området kan mer övervägda
beslut tas både gällande skattelagstiftning, men även kopplingen till den framväxande
lagstiftningen kring CSR-redovisning och rapportering. Vidare lämnar studien ett bidrag till de
intressenter som vill kunna tolka hur socialt ansvarsfullt ett företag är. Anser intressenten att
skatt är en del av företagets sociala ansvar räcker det alltså inte med att kontrollera ESG-score
eller liknande, utan företagens syn på skatt och skatteundandragande aktiviteter bör också tas
med i beräkningarna för att avgöra hur företagets bidrar till samhället och dess framtid.

6.3 Bidragens trovärdighet, giltighet och relevans
För att kunna bedöma om studiens bidrag faktiskt kan tillföra något till teorin och praktiken,
bör den utvärderas utifrån dess trovärdighet, giltighet och relevans. Studien har utgått från en
hypotetisk-deduktiv ansats som utgår från den tidigare forskningen och de teorier som finns på
forskningsområdet. Utifrån de begrepp, mått och analysmetoder som har använts i denna
forskning, har studiens metod tagits fram och bygger därför vidare på den tidigare forskningen.
Studien kan därför anses vara kumulativ och ökar därför dess trovärdighet. Studiens data har
hämtats från en av världens största databaser Thomson Reuters databas Datastream, som enligt
Saunders et al. (2016) kan anses vara en tillförlitlig datakälla. Databasen bygger på företagens
ekonomiska rapporter, där den bara läser in och kalkylerar datamaterialet, inga bedömningar
görs av databasen, vilket ökar dess objektivitet och transparens (Thomson Reuters, 2017b).

Då studien antagit en kvantitativ forskningsstrategi där målsättningen varit att kunna
generalisera resultatet till en större population. Ett mål som varit relevant för att resultatet ska
kännas tillförlitligt och anses viktigt inom den kvantitativa strategin där generaliserbarheten går
hand i hand med studiens trovärdighet (Bryman & Bell, 2013). Som nämnts tidigare i studiens
metodavsnitt ger ett slumpmässigt urval störst chans till att avspegla populationens egenskaper
(Bryman & Bell, 2013). Denna studie har utgått från ett icke-slumpmässigt urval vilket kan
påverka studiens generaliserbarhet negativt, då urvalet kan ge ett skevt resultat, då det kan skilja
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sig från populationen (Bryman & Bell, 2013; Dahmström, 2011; Yeager et al., 2011). Det ickeslumpmässiga urvalet är trots detta en accepterad metod inom den företagsekonomiska
forskningen (Schreuder et al., 2001; Yeager et al., 2011). Ett stort urval är därför viktigt för att
kunna göra generaliseringar (Vartanian, 2011). Studiens utgick från 1 086 företag som efter
rensning för de företag som inte hade värden för studiens variabler till slut landade urvalet på
460 publika företag i Europa, under en tioårsperiod vilket innebär 4 600 observationer. En
annan viktig aspekt för att uppnå generaliserbarhet är att mäta kvaliteten i undersökningen, i
denna studie utfördes en bortfallsanalys för att analysera kvaliteten. Resultatet av
bortfallsanalysen gav indikationen att urvalets fördelning väl stämmer överens med
populationen, och generaliseringar bör därför kunna göras (Djurfeldt & Barmark, 2009).
Generaliseringar bör därför kunna göras för börsnoterade företag på den europeiska marknaden
som tillhandahåller CSR-rapporter.

I problemdiskussionen lyfts flera argument som talar för studiens relevans, både skatt och CSR
är två ofta diskuterade fenomen både var för sig, men även sambandet dem emellan. Kraven
från myndigheterna ökar gällande företagens rapportering av sitt samhällsansvar. Europeiska
Unionen (EU) har bland annat tagit fram ett EU-direktiv (2014/95/EU) där alla medlemsstater
ska lagstifta om att större företag och koncerner, från och med räkenskapsår med start efter
första januari 2017. Kravet är att de ska lämna en icke-finansiell rapport, en hållbarhetsrapport,
där verksamheten ska beskriva sitt hållbarhetsarbete utifrån aspekter som miljö, sociala
förhållanden, personal, mänskliga rättigheter, mutor och korruption. Skatteundandragande i
olika former dyker ofta upp i nyhetsflödet, där företagens aktiviteter analyseras och ifrågasätts
av sina intressenter. Studiens syfte och område kan därför anses vara relevant.

6.4 Studiens begränsningar och förslag till vidare forskning
En begränsning som redan beskrivits till viss del ovan är att studiens data baseras på
sekundärdata som inhämtats från Thomson Reuters Datastream. Enligt Bryman och Bell (2013)
finns det risk för försämrad kvalitet när sekundärdata används eftersom forskaren inte till fullo
kan garantera kvaliteten på insamlade data och den inte samlats in för just denna studies syfte.
Sekundärdata behöver dock inte vara av sämre kvalitet så länge som databasen eller källan som
den hämtas från är av god kvalitet och transparent (Bryman & Bell, 2013). En annan
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begränsning som också tidigare nämnts är att ett icke-slumpmässigt urval använts, vilket
innebär att studiens generaliserbarhet kan ifrågasättas.

Enligt ovan diskussion i avsnitt 6.4 kan det dock konstateras att utifrån den utförda
bortfallsanalysen och att studiens generaliseringar begränsas till publika europeiska bolag som
redovisar CSR-rapporter, att detta urval inte bör påverka resultatet. För att kunna göra
generaliseringar till en större population, där även företag som inte offentligt publicerar CSRaktiviteter inkluderas måste en annan forskningsansats antas. Ett förslag till den framtida
forskningen är att genomföra en liknande studie gällande syfte och teori, men utifrån fältstudier
där en kvalitativ forskningsstrategi används istället. Vid en fältstudie skulle även företagets
drivkraft och motivation till att använda sig av CSR och betala skatt kunna analyseras mer
djupgående. Det hade även varit intressant att utföra en liknande studie, men på en annan
population där fokus lagts på icke-börsnoterade företag istället, eftersom mindre företag ofta
anses ha mindre resurser att lägga på CSR-aktiviteter och att de oftast inte är berörda av
eventuella lagkrav kring CSR-rapportering. Ur ett populationsperspektiv finns det ett gap
gällande den globala forskningen, ett förslag är därför att genomföra en liknande studie, där
börsnoterade bolag från hela världen inkluderas och sedan fördelats utifrån den institution som
de tillhör för att analysera resultatet utifrån institutionell nivå i ett globalt perspektiv. För att se
om det finns skillnader dem emellan och ge bättre möjlighet för generaliserbara resultat.

Studien utgår endast från företagens aktuella lönsamhet, genom måttet PTROA vilket anses
vara ett vanligt använt mått inom den tidigare forskningen. Då studien antagit en longitudinell
design, för att kunna studera samma variabler vid flera tidpunkter och göra uttalanden om
kausalitet (Djurfeldt & Barmark, 2009; Yin, 2007), innebär kombinationen att
lönsamhetsförändringar över år även tas med i beräkningarna. Watson (2015) beskriver att
företagsledarnas tro på framtida lönsamhet kan påverka de beslut de tar kring CSR och skatt
idag, varpå det vore intressant att utföra vidare forskning kring huruvida tron på framtida
resultat påverkar CSR och skatt idag.

En av denna studies och liknande studiers begränsningar ligger i möjligheten att mäta
skatteundandragande, i denna studie har måttet ETR använts, vars största begränsning ligger i
att nämnaren kan innefatta skattebetalningar som är hänförliga till andra tidsperioder, vilket gör
93

Elin Österlund

det svårt att jämföra år. I denna studie reduceras dock den begränsningen då analyser mellan år
inte är av intresse och den tagit hänsyn till en tioårsperiod där betalningarnas tidsskillnader tas
hänsyn till. Det skulle dock vara intressant att se om andra resultat framkommit om ett annat
mått för skatteundandragande än ETR hade använts.

Studien har endast använt sig av ett totalt mått för CSR (ESGSCORE), viss tidigare forskning
har visat på att det finns skillnader mellan olika dimensioner av CSR (miljö, social och
företagsstyrning) och att dessa olika dimensioner kan påvisa resultat i olika riktningar. Det vore
därför av intresse för vidare forskning att göra en liknande studie som denna, men fördelat på
de olika dimensionerna, för att se om de har olika samband med skatteundandragande.
Lönsamheten kanske har en större påverkansgrad inom de olika dimensionerna och hur
företagen väljer att se på CSR kontra skatt.

På grund av tidsramen har bara de mest signifikanta kontrollerna av datamaterialet genomförts,
vilket skapar en del begränsningar och kan påverka resultatets kvalitet. Det är framförallt brister
kring analyser av endogenitet, som är en av studiens största begränsningar. Endogenitet beror
enligt Gabriel, Lenain, Mehrez, Reynaud & Soneja (2017) på att forskare utelämnar variabler.
I denna studie skulle det kunna innebära att en viktig variabel som har stor effekt på sambandet
mellan CSR och skatteundandragande kan ha förbisetts. Så ett förslag för vidare forskningen är
att använda fler kontrollvariabler för att se om det finns saknade variabler, samt använda en
GMM (Generalized Method of Moments) estimationsfunktion och kontrollera för endogenitet
(Martínez-Ferrero et al., 2015). Ytterligare ett förslag på vidare forskning är att anta en annan
metod för att kontrollera för lönsamhetens modererande effekt genom att till exempel använda
Baron och Kennys (1986) metod som består av tre regressionsmodeller. Vid den tredje
regressionen ska signifikansen som finns i den direkta kopplingen, vid de tidigare
regressionerna, försvinna när de modererande variablerna läggs till och att de i stället får ett
signifikant värde.

Jag ser med spänning fram emot att få se vad den framtida forskningen kommer fram till
gällande detta komplicerade samband.
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