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Sammanfattning 

Titel: Hur andelen kvinnor i styrelsen påverkar sambandet: Aggressiv skatteplanering och CSR 

- En kvantitativ studie på 883 globala företag 

  

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  

  

Författare: Katarina Nordin & Sofie Onsgård 

  

Handledare: Jan Svanberg 

  

Datum: 2019-Januari 

  

Syfte: Det finns ett ökat krav på att företagen ska CSR- rapportera och det har därmed blivit 

viktigt för företagen att investera inom CSR (corporate social responsibility). Det finns tidigare 

studier som pekar på att företag som utför aggressiv skatteplanering går emot det CSR står för, 

då skattepengarna går till företagen istället för att gå till samhällsutveckling och att det därmed 

skulle föreligga ett negativt samband mellan CSR och aggressiv skatteplanering. Generellt 

finns det få kvinnor i företagens styrelser trots att kvinnor har andra egenskaper än män, som 

kan påverka styrelsens beslut och vad de väljer att investera i, bland annat anses kvinnor kunna 

påverka företagets CSR-prestation. Syftet med studien är att förklara hur andelen kvinnor i 

styrelsen påverkar sambandet mellan CSR och aggressiv skatteplanering.  

  

Metod: Studien har en positivistisk vetenskaplig utgångspunkt där en kvantitativ 

forskningsmetod med deduktiv ansats har använts. Sekundärdata har samlats in från databasen 

Thomson Reuters Datastream. Vid insamling av data har en longitudinell design använts för 

åren 2008–2017. Studiens urval omfattar 883 globala och publika företag, som därefter har 

analyserats i programmet IBM SPSS. 

 

Resultat & slutsats: Studien finner ett negativt signifikant samband mellan företags CSR-

prestation och skattebetalning, företag med bra CSR-prestation utför således aggressiv 

skatteplanering. Vidare visar resultatet inget signifikant samband för interaktionseffekten 

(andelen kvinnor*CSR) och skattebetalning, det finns således ingen moderation som kan 

påverka effekten av CSR-prestation på den aggressiva skatteplaneringen. Kvinnor har därmed 

ingen påverkan på CSR-prestationens effekt på aggressiv skatteplanering. Studien finner inte 

heller något signifikant samband mellan interaktionsvariabeln och aggressiv skatteplanering 

för företag med färre än tre kvinnor i styrelsen samt företag med tre kvinnor eller fler i 

styrelsen. Resultatet visar därmed att kritisk massa-teorin inte har någon effekt, att antalet 

kvinnliga styrelseledamöter inte har någon betydelse.   

  

Examensarbetets bidrag: Genom denna studie tillkommer ny kunskap inom det 

företagsekonomiska ämnet då vi fyller ett forskningsgap genom att undersöka hur andelen 

kvinnliga styrelseledamöter kan påverka sambandet mellan CSR och aggressiv 

skatteplanering. Studien ger värdefull kunskap till företagsledningen och företagets 

intressenter gällande kvinnliga styrelseledamöter, CSR och aggressiv skatteplanering.     

  

Förslag till fortsatt forskning: Då denna studie har använt ett sammanslaget mått på företags 

CSR-prestation har inte alla olika dimensioner kunnat studerats. Ett förslag till vidare forskning 

är därmed att studera sociala-, ekonomiska- och miljömässiga dimensionerna för att se hur de 

påverkar bland annat aggressiv skatteplanering. Vidare forskning kan även använda andra mått 

än ETR för att mäta aggressiv skatteplanering och studera industri- och landstillhörighet mer 

ingående för att se skillnader i dessa faktorer.  

  

Nyckelord: CSR (Corporate social responsibility), aggressiv skatteplanering, kvinnliga 

styrelseledamöter, kritisk massa 



 

ABSTRACT 

Title: How the proportion of women in the board affects the relationship: Tax aggressiveness and 

CSR - A quantitative study of 883 global companies  

  

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

  

Author: Katarina Nordin, Sofie Onsgård 

  

Supervisor: Jan Svanberg 

  

Date: 2019 - January 

  

Aim: There is an increased demand for companies to report CSR and it has therefore become 

important for companies to invest in CSR (Corporate Social Responsibility). There are earlier 

studies pointing out that companies that perform tax aggressiveness are contrary to what CSR 

stands for as tax payment go to businesses instead of social development and that there would be 

a negative link between CSR and tax aggressiveness. Generally there are few women in corporate 

boards, although women have different characteristics than men, which may affect the decision 

of the board and what they choose to invest, among other things women are considered to be able 

to influence the company's CSR performance. The purpose of the study is to explain how the 

proportion of women in the board affects the relationship between CSR and tax aggressiveness. 

  

Method: The study has a positivistic research philosophy, where a quantitative research method 

with a deductible approach has been used. Secondary data has been collected from the database 

Thomson Reuters data stream. When collecting the data, a longitudinal design has been used for 

the years 2008–2017. The study's selection includes 883 global and public companies, which have 

subsequently been analyzed in the IBM SPSS program 

  

Result & conclusions: The study finds a negative significant relationship between CSR 

performance and tax payments, companies with good CSR performance use more tax 

aggressiveness. Furthermore, the result shows no significant relation to the interaction effect (the 

proportion of women * CSR), so there is no moderation that can affect the impact of CSR 

performance on tax aggressiveness. The result show that women have no impact on the 

relationship between CSR performance and tax aggressiveness. The study also finds no 

significant relation to the interaction variable and tax aggressiveness for companies with fewer 

than three women on the board and companies with three women or more on the board. The result 

shows that critical mass theories have no effect, that the number of female board members doesn´t 

matter. 

  

Contribution of the thesis: This study adds new knowledge to the literature of business 

economics, as we expand the research front by examining how the proportion of female board 

members can affect the relationship between CSR and tax aggressiveness. The study provides 

valuable knowledge to management and stakeholders regarding female board members, CSR and 

tax aggressiveness.  

 

Suggestions for future research: Since this study has used a combined measurement of CSR 

performance, not all different dimensions have been studied. A suggestion for further research is 

to study the social, economic and environmental dimensions to see how they affect tax 

aggressiveness. Further research can also use other measurement than ETR to measure tax 

aggressiveness and study industrial and country affiliation more closely to see differences in these 

factors.  

 

Keywords: CSR (Corporate Social Responsibility), tax aggressiveness, women on board, critical 

mass    
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

För att företag ska kunna interagera med samhället behöver företagen leva upp till 

samhällets krav på ideal och normer. Kraven resulterar i att företag förutom att fokusera 

på lönsamhet och att följa alla lagar även måste uppnå samhällets ställda krav på att arbeta 

på ett sätt som är hållbart för ekonomi, samhälle och miljö (Carroll, 2015). Företags 

hållbarhetsarbete med ett socialt ansvarstagande i fokus har fått begreppet CSR, 

Corporate social responsibility. Begreppet används ofta inom forskningen och handlar 

om att företag ska vara medvetna om hur de påverkar samhället utifrån ett ekonomiskt-, 

socialt- och miljömässigt perspektiv. Devinney (2009) nämner att företagen via CSR 

bland annat kan bidra till att samhället utvecklas och expanderas. Genom att investera i 

CSR visar företaget att de är villiga att minska sin negativa påverkan på samhället. 

  

Begreppet CSR tillkom runt år 1950 och har sedan dess utvecklats och anpassats till 

dagens samhälle. I början ansåg affärsmännen att de tog socialt ansvar genom att lämna 

företagsdonationer och bidrag/stöd till utbildning. På 60-talet ökade det sociala 

medvetandet i samhället och det började ställas högre krav på företagen (Carroll, 2015). 

Idag innebär CSR att företag måste ta sitt sociala ansvar genom att tänka på alla olika 

intressenter, och inte bara aktieägarna. CSR ses enligt Gunawan (2018) som en essentiell 

del inom dagens moderna företagsvärld, där det ses som viktigt att företagen arbetar mot 

en human samt etisk riktning.  

 

CSR har fått en allt större betydelse och anses nu vara en viktig aspekt för företagen att 

ta hänsyn till. Idag är det vanligt att företag redovisar sin prestation inom CSR via en 

hållbarhetsrapport. Hållbarhetsrapportering kan vara ett sätt att skapa ett positivt rykte 

samt ett förtroende hos intressenterna (Global reporting, 2018). Ett sätt att rapportera är i 

enlighet med GRI (Global reporting initiative) som är den mest använda standarden vid 

rapportering av hållbarhet (Chersan, 2016; Global Reporting, 2018). Genom GRI får 

företag förståelse för hållbarhetsfrågor och vilka åtgärder som företaget behöver göra 

inom CSR. 
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1.2 Problemdiskussion 

Många intressenter tycker det är viktigt att företag arbetar aktivt med CSR och studerar 

därför noga företags CSR-aktiviteter och jämför företagen med varandra. Det är därför 

viktigt enligt Feng, Wang och Huang (2015) att företag arbetar med CSR för att få 

konkurrensfördelar. Hållbarhetsrapportera kan vara ett sätt att marknadsföra sig på och 

skapa konkurrenskraft. Att investera i CSR bidrar således till ett bättre rykte för företaget 

som kan bli till en ekonomisk fördel enligt Yoo och Lee (2018) och Godfrey (2005). 

  

Aggressiv skatteplanering är ett begrepp som har diskuterats av tidigare forskare (Lanis 

& Richardson, 2012, 2015; Hoi, Wu & Zhang 2013; Zeng, 2016) med koppling till CSR. 

Företagets skatter kan enligt Siew Yee, Sharoja Sapiei och Abdullah (2018) ses som en 

viktig faktor för företag att ta hänsyn till vid finansiella beslut. Besluten påverkas av 

skattesatsen samt den vinst som företaget har genererat. Aggressiv skatteplanering kan 

ses som en aktivitet för att sänka skatter anser Siew Yee et al. (2018), tanken är att det 

ska leda till att företaget finansiellt ökar sitt värde. Lanis och Richardson (2012) menar 

att skatteplanering blir allt vanligare och skapar ett företagsklimat som syftar till att 

minska företagets skatter. 

 

Tidigare forskning som har behandlat sambandet mellan CSR och aggressiv 

skatteplanering har visat på olika resultat. Flera forskare har funnit ett negativt samband 

mellan CSR och aggressiv skatteplanering (Lanis & Richardson, 2012; 2015; Hoi et al., 

2013; Zeng, 2016). Företag som engagerar sig i CSR är mindre benägna att aggressivt 

skatteplanera och CSR-aktiviteterna är motiverade av att cheferna på dessa företag vill 

vara ärliga och etiska. Andra forskare (Davis, Guenther, Krull & Williams 2016; Godfrey, 

2005) har kommit fram till att sambandet är positivt. Davis et al. (2016) menar att ett 

positivt samband tyder på att företag som betalar mindre skatt inom en laglig gräns, inte 

anses vara socialt oansvariga.  

 

Studier som har genomförts av bland annat Lanis och Richardson (2018) och Kim och 

Im (2017) har funnit att de företag som presterar bra inom CSR är mindre benägna att 

utföra aggressiv skatteplanering, än de företag som presterar sämre inom CSR. Lanis 

och Richardson (2012, 2015) samt Zeng (2016) finner även de att det finns ett negativt 

samband mellan CSR och aggressiv skatteplanering, vilket innebär att om företaget 

skatteplanerar så kommer deras CSR-prestation påverkas negativt. En aggressiv 
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skatteplanering kan ses som skatteflykt och bidrar till ett negativt rykte då det tyder på 

att företaget inte är villiga att ta sitt sociala ansvar (Kim & Im, 2017). När ett företag 

väljer att inte betala sin fullständiga skatt kan det enligt Lanis och Richardson (2011) 

bidra till att investerarna blir kritiska mot företaget. I och med att aggressiv 

skatteplanering kan leda till ett sämre rykte och anses vara en riskfylld aktivitet, är inte 

aktieägarna lika intresserade av att investera i företaget (Siew Yee et al., 2018).  

 

Om företag använder en aggressiv skatteplanering kan de engagera sig i CSR-aktiviteter 

för att minimera risken att skapa ett dåligt rykte för företaget (Godfrey, 2005) vilket 

stödjer tidigare forskning som visat att det finns ett positivt samband mellan CSR och 

aggressiv skatteplanering. Huseynov och Klamm (2012) finner att det i vissa fall kan vara 

acceptabelt för företag att försöka minska skattekostnaden. Det är framförallt de företag 

som är lönsamma och som presterar bra inom hållbarhet. Resultatet visar att de företagen 

kan minska sin skatt om de utför bra prestationer inom CSR utan att drabbas hårt av 

skattefusket, det kan enligt Huseynov och Klamm (2012) bero på att företaget i grunden 

har en stark styrning, bra mångfald eller är verksamma i ett starkt samhälle. Resultatet av 

Laguir, Stagliano och Elbaz (2015) studie visar på ett positivt samband mellan den 

ekonomiska CSR-dimensionen och att utföra aggressiv skatteplanering. Det vill säga att 

de företag som investerar i den ekonomiska dimensionen även är mer benägna att utföra 

aggressiv skatteplanering. Det beror på att företagen strävar efter att öka sin vinst, och 

trots att företaget engagerar sig inom CSR väljer de att skatteplanera för att öka sin vinst. 

Eftersom skatter är en stor kostnad jämfört med CSR, kan en liten procentuell förändring 

av skatteplaneringen innebära en stor besparing till företaget jämfört med förändring i 

CSR-arbete, varför CSR-satsningar kan vara ett billigt sätt att återvinna det som gått 

förlorat i intressenternas ögon genom skatteplaneringen. Resultat tyder alltså på att även 

de företag som påstår sig vara socialt ansvariga även tenderar att utföra aggressiv 

skatteplanering (Laguir et al., 2015).   

 

Lanis och Richardson (2018) som tillhör en av de senare studierna inom CSR och 

skatteplanering tar in hur variabeln externa styrelseledamöter kan påverka aggressiv 

skatteplanering med koppling till CSR. Deras resultat visar att styrelsens sammansättning 

påverkar benägenheten till skatteplanering, men de undersöker enbart en aspekt av 

styrelsesammansättning (externa styrelseledamöter). Det kan därmed finnas andra 

styrelsesammansättningar som kan ha en större förmåga än de externa 
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styrelseledamöterna att påverka företags benägenhet till att skatteplanera. Vår 

litteraturstudie har identifierat en faktor som enligt vår bedömning borde kunna påverka 

företagens benägenhet att skatteplanera, nämligen styrelsen könsfördelning. Det är enligt 

Terjesen, Couto och Francisco (2016) många företag som väljer att prioritera externa 

styrelseledamöter istället för kvinnor då de ses som oberoende. Kvinnor är dock en 

viktigare faktor att satsa på än de externa styrelseledamöterna enligt Terjesen et al. (2016), 

då deras resultat visar att kvinnor i styrelsen bidrar till en bättre effektivitet och 

oberoende, jämfört med externa styrelseledamöter. Vår tes är om kvinnor i styrelsen kan 

ha en påverkan på sambandet mellan företags CSR-prestation och aggressiv 

skatteplanering. 

 

Tidigare studier har visat att kvinnor kan påverka styrelsens arbete på flera sätt, bolagets 

styrning och därmed också bolagets beteende (Arayssi, Dah & Jizi, 2016; Byron & Post, 

2015). Studier visar att kvinnor är mer demokratiska (Eagly & Johnsson, 1990; Kiser, 

2015) och mindre benägna att ta risker jämfört med män (Byrnes, Miller & Schafer, 

1999). Med en annan kompetens och andra tillvägagångssätt än män, tillför kvinnor i 

styrelsen en ökad öppenhet. Kvinnor har i förhållande till män även högre förväntningar 

på företagsledningen vilket leder till en ökad övervakning av styrelsen (Tejedo-Romero, 

Rodrigues & Craig, 2017). Dessa kvinnliga egenskaper bidrar positivt till 

bolagsstyrningen och förväntas ge en värdefull effekt till företagens prestationer inom 

CSR.  

 

Tidigare studier visar att med kvinnor i styrelsen ökar företagets engagemang för 

ekonomiska-, sociala och miljömässiga frågor vilket leder till att CSR-prestationen blir 

bättre (Velte, 2017; Cook & Glass, 2018; Hyun, Yang, Jung & Hong, 2016). En mer 

jämställd styrelse är enligt Terjesen et al. (2016) viktigt då det kan bidra till en högre 

effektivitet samt självständighet hos styrelsen. Resultat visar på att kvinnor bidrar positivt 

till företaget genom att satsa mer på det etiska beteendet, vilket bidrar till företagets 

legitimitet och intressentuppskattning.  

 

Dock har vissa studier funnit att det endast finns ett svagt samband mellan andelen 

kvinnor i styrelsen och företagets CSR-prestationer. Resultat visar att männens fördomar 

om kvinnor står i vägen för kvinnornas åsikter (Galbreath, 2011). En studie av Williams 

(2003) finner även att ett fåtal kvinnors åsikter har svårt att uppmärksammas och på så 
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sätt påverka styrelsens beslut. Det krävs enligt studien minst tre kvinnor för att deras röst 

ska bli hörd, vilket är i enlighet med kritisk massa-teorin enligt Cook och Glass (2018). 

 

Utifrån vad tidigare forskning har kommit fram till anser vi att kvinnor inom 

bolagsstyrning är en intressant aspekt att undersöka vidare med koppling till CSR och 

aggressiv skatteplanering. Det är även intressant att se hur andelen kvinnor i styrelsen kan 

påverka företagen då andelen kvinnor i styrelser är relativt låg jämfört med andelen män. 

Till exempel inom EU är omkring 26 % kvinnor (EU-kommissionen, 2018) och inom 

USA är 17,7 % kvinnor (http://www.2020wob.com) vilket kan ses som få. Med tanke på 

vad tidigare forskare har kommit fram till så tyder det på att kvinnor kan ha en inverkan 

på företagens CSR-prestation. Tidigare forskning har diskuterat kvinnor i förhållande till 

CSR men inte hur kvinnor kan påverka sambandet mellan CSR och aggressiv 

skatteplanering, vi anser att detta är ett forskningsgap.  

  

Vår studie kommer bidra till det företagsekonomiska ämnet både teoretisk och praktiskt. 

Vår litteraturstudie visar bland annat att tidigare forskning (Lanis & Richardson, 2018) 

har undersökt hur externa styrelseledamöter kan påverka sambandet mellan CSR och 

aggressiv skatteplanering. Vår studie kommer utöka redovisningslitteraturen genom att 

undersöka en ny faktor, andelen kvinnor i styrelsen, i förhållande till företags CSR-

prestation och aggressiv skatteplanering ur ett globalt perspektiv. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med vår studie är att förklara hur andelen kvinnor i styrelsen påverkar sambandet 

mellan företagets aggressiva skatteplanering och CSR-prestation. 

  

1.4 Disposition 

Inledning: I detta kapitlet har först bakgrunden till studien beskrivits, därefter 

problemdiskussionen och kapitlet har sedan avslutats med studiens syfte. De resterande 

kapitlen är disponerade enligt följande:   

 

Teoretisk referensram: Detta kapitel har behandlat den teori som ligger till grund för detta 

arbete. I inledningen av detta kapitel diskuteras CSR och skatteplanering skilt, för att 

därefter behandla de skilda uppfattningar som finns angående sambandet mellan 
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företagets CSR-prestation och aggressiva skatteplanering. Därnäst behandlar kapitlet 

fortsatt hur kvinnor kan påverka bolagsstyrningen där kritisk massa-teorin diskuteras, 

samt kvinnors påverkan på CSR och skatt, följt av 3 hypoteser.  

 

Metod: Metodkapitlet redogör först för den vetenskapliga utgångspunkt som studien utgår 

ifrån och tar sedan upp studiens tillvägagångssätt och mer metodspecifika val för att sedan 

avsluta med kvalitetskriterier.   

 

Resultat: Kapitlet tar upp och analyserar de tabeller som har tagits fram där den 

deskriptiva statistiken först diskuteras. Det följs därefter av korrelationsanalys, VIF-test 

och avslutas med fyra regressionsmodeller.  

 

Diskussion: I detta kapitel förs en diskussion kring studiens hypoteser och det resultat 

som studien har visat på genom att koppla resultatet mot tidigare forskningsresultat.  

 

Slutsats: Här beskrivs kortfattat studiens resultat, för att sedan nämna studiens teoretiska 

samt praktiska bidrag. Därefter beskrivs studiens begränsningar och kapitlet avslutas med 

förslag till fortsatt forskning utifrån det resultat som studien visar på och vad som tidigare 

har diskuterats.  
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2.Teoretisk referensram 
 

2.1 CSR och aggressiv skatteplanering 

2.1.1 CSR 

CSR (Corporate Social Responsibility) är ett begrepp som är känt över hela världen enligt 

Carroll (2015) och ses därmed som ett globalt koncept. Begreppet CSR har enligt Carroll 

(1999) sin startpunkt i början av 50-talet, men under namnet Social responsibility (SR). 

Det handlade till en början om vilket ansvar affärsmännen kunde tänkas ha gentemot 

samhället, det var viktigt att gå efter samhällets värderingar och lagar. Under 60-talet 

expanderades begreppet CSR och därefter uppkom även CSP, Corporate social 

performance, samt intressentteorin som båda har en stark koppling till dagens moderna 

begrepp CSR. Under de tidiga åren försökte forskare komma fram till flera olika 

definitioner av begreppet och det lades då en stor vikt på betydelsen av CSR. Det var 

enligt Carroll (1999) på 70-talet som företagen började inse fördelen med att investera 

inom CSR, att en investering kunde bidra till en ökad ekonomisk vinst för företaget på 

lång sikt. På 80-talet låg vikten på att försöka skapa en förståelse för hur begreppet CSR 

skulle kunna mätas, för att därmed kunna utveckla forskningen inom corporate social 

responsibility (Carroll, 2015). Det var enligt Carroll (2015) först under 90-talet som CSR 

blev allmänt känt och vanligare inom affärspraxis. Det fanns en tanke om att företagen 

inte bara skulle införa CSR för samhällets skull utan att det även skulle finnas i företagets 

egna intresse att bli mer hållbarhetsinriktade. Detta är en kort beskrivning till hur 

begreppet CSR har växt fram och blivit ett modernt och flitigt använt begrepp inom 

företagsvärlden.   

 

I dagens moderna företag och samhälle har konceptet CSR fått en stor betydelse då 

företagen förväntas bidra till samhället och vara mer än bara vinstdrivande. En definition 

som Kotler och Lee (2005, s. 3) tar upp är -”Corporate social responsibility is a 

commitment to improve community well being through discretionary business practices 

and contributions of corporate resources”.  Det handlar om att företaget frivilligt 

engagerar sig inom CSR och väljer CSR-aktiviteter utefter vad företaget har för 

värdegrund, och som ska bidra till samhällsutveckling. Det finns olika definitioner av 

begreppet CSR och denna studie kommer tillämpa databasen Thomson reuters definition 

av begreppet, där CSR består av tre dimensionerna miljö, social och bolagsstyrning 
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(Thomson Reuters, 2018). Att investera inom CSR lönar sig enligt Hyun et al. (2016) inte 

alltid på kort sikt, då företagen inte kan försäkra sig om att få en avkastning direkt vid 

investering inom CSR. Det lönar sig dock i längden och kan generera ett bättre 

företagsvärde.  

 

De företag som engagerar sig inom CSR ses enligt Kim och Im (2017) och Kotler och 

Lee (2005) som bättre utifrån intressenternas perspektiv, vilket bidrar till att det bildas ett 

större intresse till att investera i företaget då det bidrar positivt till samhället. Enligt Kotler 

och Lee (2005) finns resultat som visar på att en investering i CSR är till fördel både för 

företagets varumärke samt för samhället i stort. Allmänheten kommer därmed att reagera 

positivt vid en ökad CSR-rapportering då investering inom CSR kommer att ha en 

gynnsam effekt på samhället. Devinney (2009) anser att en värdegrund som finns inom 

CSR är att företag ska bidra till samhället med tillväxt samt utveckling och att det krävs 

för att företaget ska ses som accepterande. De människor som har en bred kunskap om 

vad CSR betyder kommer att kräva mer från företagen, att de ska bidra mer till samhället 

och inte enbart till intressenternas fördel. 

 

Företagen förväntas idag ta sitt ansvar när det kommer till hållbarhet vilket krävs på en 

konkurrenskraftig marknad (Carroll, 2015; Feng et al., 2015). Hur pass aktivt ett företag 

är inom CSR utöver det som finns i lagen, påverkar hur både anställda, konsumenter samt 

andra intressenter ser på företaget och dess bidrag till samhället. Människor värdesätter 

vad företaget har för principer, värderingar, standard samt förhoppningar och vad de 

själva betraktar som rättvisa (Carroll, 2015).  

 

En åsikt som Devinney (2009) har är att CSR borde inte ses som vare sig någonting bra 

eller dåligt. Det beror på att företag ibland måste ta beslut utifrån de värderingar företaget 

har och som gör att de måste överväga vilka beslut som ses som bättre respektive sämre. 

Ett citat som Devinney (2009) tar upp är -”we cannot solve all the world’s problems, so 

we will concentrate on where we can make a difference”. Vi måste därmed acceptera att 

företag inte alltid kan genomföra det som enbart är bra, utan måste inse och även 

respektera att företag kommer att ta sämre beslut då företaget kan ha andra värderingar 

som de inte borde bli kritiserade för (Devinney, 2009). 
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2.1.1.1 Intressentteorin 

Intressentteorin är något som många forskare diskuterar i samband med företags CSR-

aktiviteter. Laplume, Sonpar och Litz (2008) finner en framväxande samstämmighet om 

behovet av att vara medvetna om intressenter, både av strategiska och moraliska skäl. 

Intressentteorin belyser betydelsen av konsumenter, miljöpåverkan och samhällen, 

områden som tidigare har ignorerats i den företagsekonomiska litteraturen. Freeman 

(1984) menar att CSR kan vara värt för företagen att investera i för att locka till sig 

intressenter som företagen inte har en tydlig relation med. Freeman (1984) nämner att 

CSR är bra att investera i men bara om du anses ha råd med det.    

 

Intressentteorin handlar om att det är viktigt för företagen idag att ta till vara på alla 

intressenter. Laplume et al. (2008) anser att alla intressenternas behov är av stor betydelse 

för företagen att beakta. Intressenter avser bland annat kunder, anställda, ägare och 

leverantörer. Det vill säga alla de individer samt grupper som antingen påverkas av 

företaget eller har en direkt inverkan på företaget och dess ändamål. Intressenter är av 

stor vikt för företagen för att kunna uppnå framgång med sin verksamhet. Vid brist på 

intressenter skulle företaget inte kunna fortleva (Freeman, 1984). 

 

Waddock och Graves (1997) resultat visar på att företag som har många tillgängliga 

resurser kan förbättra sin relation med intressenterna genom att investera i Corporate 

social performance (CSP). Enligt Carroll (1979) är CSP ett sätt att mäta företagens CSR-

prestationer. Genom att förbättra CSP har företaget en större chans till att få en hög 

ekonomisk utveckling. Via CSP kan företagen möta de förväntningar som intressenterna 

har och genom att förbättra CSP kan företagen satsa på intressenterna som ses som viktiga 

för företagen. Om företag väljer att satsa på sina intressenter kan företagen bättra på sitt 

externa rykte och således minska risken för ett dåligt företagsrykte, på så sätt kan det 

finnas fördelar med att investera i socialt ansvarstagande. Ett sämre rykte bidrar till att 

aktieägarna inte har ett lika stort intresse av att investera i företaget då investeringen blir 

mer riskfylld (Siew Yee et al., 2018). Bättre publicitet kommer att nå både externa samt 

interna intressenter, genom att CSP ses som en konkurrensfördel vare sig det finns en 

strategi bakom investeringen eller inte. Alltså kan företagen enligt Waddock och Graves 

(1997) använda sina resurser till något positivt på lång sikt genom att företagen förbättrar 

sin relation till samhället, och skapar lojalitet gentemot bland annat sina kunder samt 

anställda. 
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Enligt Godfrey (2005) kan företag utföra vissa CSR-aktiviteter, till exempel välgörenhet, 

för att bygga upp en bra relation med intressenter och på så sätt skapa ett positivt rykte 

för företaget. Ökad transparens i företag ger olika intressenter möjlighet att få en bättre 

inblick, hur och i vilken utsträckning företag arbetar med välgörenhet. Företagets 

transparens ger beslutsfattaren ett ökat ansvar över olika val och handlingar, och är då ett 

starkt incitament till att delta i aktiviteter och fördela resurser för att stärka företagets 

identitet och värde. 

 

2.1.2 Skatteplanering 

Det finns olika definitioner på företags beteenden när det kommer till betalning av skatt. 

En del tidigare forskare anser att aggressiv skatteplanering innefattar alla sätt att minska 

sin skattekostnad, genom både lagliga och olagliga aktiviteter (Lanis & Richardson, 2012; 

Chen, Chen, Cheng & Shevlin, 2010). Till exempel om företaget redovisar olika avdrag 

som de egentligen inte anses ha rätt till, eller att företaget försöker förändra sitt resultat 

genom omstrukturering av sina intäkter och på så sätt uppnå en lägre skatt. Vi kommer 

att ta användning av denna breda definition i vår studie och därmed inte skilja på de 

lagliga och olagliga aktiviteterna till skatteminskning.  

 

Att minska skattekostnaderna kan enligt Huseynov och Klamm (2012) ses som 

ekonomiskt nödvändigt och någonting positivt för företagen då det förbättrar lönsamheten 

och ökar aktieägarnas välfärd. Aktieägarna ser en minskning av skatt som positivt då de 

anser att det endast är en stor kostnad. Skatteundandragande ses av Siew Yee et al. (2018) 

som ett sätt för företaget att höja förmögenheten för sina aktieägare i stället för att 

pengarna ska gå till samhället. Lanis och Richardson (2011) och Laguir et al. (2015) anser 

att det finns en idé om att chefer väljer att använda en aggressiv skatteplanering till sin 

egna fördel, för att bidra till en ökning av sin egen förmögenhet. Enligt Siew Yee et al. 

(2018) och Kim och Im (2017) är skatteundandragande när företag minskar sin skattesats 

utan att dra på sig en skuld i framtiden, skatteundandragande ses därmed som en aktivitet 

för att öka sitt ekonomiska värde då företaget minskar sin skatteinbetalning.   

 

Enligt Chen, Hu, Wang och Tang (2014) kan aggressiv skatteplanering även vara negativt 

för företaget då det medför vissa kostnader. Det kan vara kostsamt att lägga upp en 
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strategi för skatteplaneringen och om den aggressiva skatteplaneringen avslöjas 

tillkommer en kostnad för företaget i form av böter. Då aggressiv skatteplanering är en 

riskfylld aktivitet kan företaget få ett försämrat rykte, vilket kan vara kostsamt för 

företaget i längden. Skatteundandragande ses som något negativt då skatter är regelstyrda 

och ska hjälpa statliga sociala program (Huseynov & Klamm, 2012). Att undvika att 

betala företagsskatt kan därför ses som socialt oansvarigt. Siew Yee et al. (2018) resultat 

visar ett negativt samband mellan skatteundandragande och företagets värde. Det visar att 

skatteundandragande istället kan leda till värdeminskning trots att företaget främst vill 

öka företagets värde för aktieägarna. Enligt Siew Yee et al. (2018) blir följderna av att 

utföra skatteundandragande negativt för företaget och bör därmed undvikas för att 

företaget inte ska tappa värde. 

 

Skatteplanering kan därmed ses som både positivt och negativt beroende på vilket 

perspektiv som tas i beaktning. Företag har många intressenter, både interna och externa, 

som gör att det finns två skilda perspektiv för hur man ser på skatteplanering. 

Skatteplanering ses som någonting positivt från bland annat aktieägares perspektiv och 

som något negativt utifrån bland annat samhällets perspektiv (Huseynov & Klamm, 

2012).     

 

2.1.3 Förhållandet mellan CSR och skatteplanering 

Skatt ingår enligt Huseynov och Klamm (2012) i begreppet CSR och därför borde 

företagen betala hela sin skatteandel för att inte ses som socialt oansvariga. Lanis och 

Richardsons (2012) studie visar på att de företag som väljer att offentliggöra och vara mer 

transparenta med sitt engagemang inom CSR, även är mindre benägna att utföra aggressiv 

skatteplanering.  De fann därmed ett negativt samband mellan att ha en transparent CSR-

rapportering och genomförande av aggressiv skatteplanering. Lanis och Richardsons 

(2012; 2018) resultat visar att företagets sociala samt etiska investering är några av de 

viktigaste komponenter att satsa på inom CSR, för att få företaget att minska sin 

aggressiva skatteplanering. Även forskning av Laguir et al. (2015) visar på att hur pass 

aggressiv skatteplanering företaget väljer att ha beror på vilka CSR- aktiviteter som 

företaget väljer att satsa på. De som väljer att satsa på aktiviteter inom 

samhällsengagemang samt mänskliga rättigheter är enligt Laguir et al. (2015) mindre 

benägna att utföra aggressiv skatteplanering. 
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Zeng (2016) finner att vinstmaximerande företag är villiga att åta sig högre kostnader för 

att investera i CSR, till exempel att betala mer skatt, så länge de kan differentiera sina 

produkter från företag som har ett lågt CSR-engagemang. Socialt medvetna konsumenter 

kommer att köpa produkten från det vinstmaximerande företaget med ett högt CSR-

engagemang framför ett företag med lågt CSR-engagemang trots att de får betala ett högre 

pris. Zengs (2016) resultat visar även att företag som betalar mer skatt kan förbättra 

företagets marknadsvärde då det bidrar till en högre CSR-rankning. Socialt 

ansvarstagande företag, företag med stort CSR-engagemang, är mindre benägna att 

använda aggressiv skatteplanering och omvänt är företag med ett lågt CSR-engagemang 

enligt Hoi et al. (2013) mer benägna att tillämpa aggressiv skatteplanering.  

 

En ökad investering inom CSR bidrar enligt Kim och Im (2017) till att företagen blir 

mindre benägna att genomföra skatteundandragande då investeringen annars kan ses som 

meningslös. Det är främst de företag som är aktiva och presterar bra inom CSR som 

hindras av att genomföra skatteundandragande, då de företagen kommer att drabbas 

hårdare av att engagera sig i skatteundandragande. Företag kan därmed motiveras till att 

betala hela sin skatt genom att företaget uppmuntras till att ta sitt ansvar genom ökad 

investering inom CSR. Kim och Im (2017) anser att de företag som försöker att 

undkomma skatter även kommer att få ekonomiska konsekvenser i form av bland annat 

ett sämre rykte. Det beror på att skatteundandragande innebär att företaget inte tar sitt 

sociala ansvar och kan ses som motsägelsefullt om företaget anses vara aktiva inom CSR. 

 

Laguir et al. (2015) finner att aggressiv skatteplanering främst beror på de sociala och 

ekonomiska CSR-dimensionerna. Desto högre den sociala dimensionen är desto lägre blir 

den aggressiva skatteplaneringen och tvärtom, ju högre den ekonomiska dimensionen är 

desto högre blir företagets aggressiva skatteplanering. Även Lanis och Richardson (2015) 

har kommit fram till att den sociala CSR-dimensionen är särskilt viktig när det kommer 

till skatteplanering, då de finner denna dimension betydelsefull när det kommer till att 

minska skatteundandragande. 

 

Vissa företag har enligt Hoi et al. (2013) en företagskultur som stödjer en mer aggressiv 

skatteplanering och en mer oansvarig CSR-politik, medan andra företagskulturer främjar 

en mindre aggressiv skatteplanering och mer ansvarsfull CSR-politik. Resultat av Laguir 
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et al. (2015) tyder på att företag som fokuserar på CSR-aktiviteter relaterade till den 

ekonomiska dimensionen oftast är mer benägna att engagera sig i aggressiv 

skatteplanering. Dessa företag utvecklar en företagskultur som utlovar ett bra etiskt 

uppförande till sina externa intressenter men samtidigt använder en företagsstrategi som 

är inriktad på att förbättra vinsten till de interna intressenterna genom en aggressiv 

skatteplanering. Dessa företag vill således öka sin vinst och använder aggressiv 

skatteplanering för att göra detta, då skatter är en stor kostnad för företag i jämförelse 

med CSR-aktiviteter. En liten procentuell minskning av skattebetalning och samtidigt en 

liten procentuell ökning av CSR-aktiviteter medför en stor besparing för företaget. 

Företag som använder aggressiv skatteplanering kan behålla intressenternas förtroende 

på ett kostnadseffektivt sätt genom att investera i CSR.   

 

Tidigare forskning (Chen et al., 2014) har konstaterat att aggressiv skatteplanering är en 

riskfylld aktivitet. Företag kan försämra sitt rykte vid aggressiv skatteplanering och det 

kan få kostsamma konsekvenser för företaget då intressenterna tappar förtroende och det 

kan dessutom resultera i böter för företaget.   

 

Ett sätt för företag att hantera risker är att bygga upp ett positivt moraliskt kapital. Enligt 

Godfrey (2005) kan företag utföra vissa CSR-aktiviteter för att bygga upp detta kapital. 

Om någonting dåligt därefter händer kan företaget räddas av att företaget redan skapat ett 

positivt moraliskt kapital. Om företag till exempel använder en aggressiv skatteplanering 

kan de engagera sig i CSR-aktiviteter för att minimera risken för ett dåligt rykte för 

företaget. Detta talar för att det finns ett positivt samband, att när företag utför aggressiv 

skatteplaneringen satsar de mer på CSR-prestationen.  

 

Davis et al. (2016) har studerat amerikanska företag och sambanden mellan företagens 

CSR-engagemang och den skatt som företagen har betalat in. Resultatet visar på ett 

positivt samband, att företag med ett högt CSR-engagemang betalar mindre skatt och är 

därmed mer benägna till aggressiv skatteplanering. Davis et al. (2016) resultat visar att 

vissa företag inte ser skatteplanering som någonting dåligt utan att det bidrar till att 

företag blir mer lönsamma och kan på så sätt minska arbetslösheten och förbättra 

samhället i stort.  
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Det finns således tidigare forskning (bl. a Lanis & Richardson, 2018; Hoi et al., 2013; 

Kim & Im, 2017) som finner ett negativt samband mellan CSR-prestation och aggressiv 

skatteplanering. Deras resultat visar att företag med större CSR-engagemang är mindre 

benägna att utföra aggressiv skatteplanering. Det finns även tidigare forskning som finner 

ett positivt samband (Davis et al., 2016; Godfrey, 2005) mellan CSR-prestation och 

aggressiv skatteplanering även om detta samband inte har lika mycket stöd i tidigare 

forskning.  

 

2.2 Kvinnors påverkan på CSR och aggressiv 

skatteplanering  

2.2.1 Kvinnor och bolagsstyrning 

Tidigare forskning (Byron & Post, 2015; Velte, 2017; Manita, Bruna, Dang & Houanti, 

2018) har studerat kvinnor och bolagsstyrning, vilken inverkan kvinnor kan ha på 

företaget. Forskningen har kommit fram till att kvinnor kan påverka företaget på olika 

sätt, bland annat kan kvinnor påverka företagets ekonomiska tillväxt (Galbreath, 2011) 

och andra studier har hittat att kvinnor kan förbättra övervakningen av ledningen (Byron 

& Post, 2015).   

  

Byron och Posts (2015) resultat visar att kvinnor i styrelsen kan bidra till att andra beslut 

fattas, då kvinnor tar hänsyn till ett bredare perspektiv än männen. Det beror dels på att 

kvinnor har andra värderingar än vad män har och som påverkar den information som tas 

i beaktning, vilket har en inverkan på beslutsprocessen. Kvinnor ses även som mer 

demokratiska än männen enligt Eagly och Johnsson (1990) och Kiser (2015) och därav 

ser till att flera åsikter får höras. Enligt Velte (2017) kan kvinnor i styrelsen ses som ett 

bolagsstyrningsverktyg, då kvinnor bidrar till en ökad tillgång till information, vilket 

krävs för att rätt beslut ska kunna tas utifrån de förhållanden som råder. Byron och Post 

(2016) förklarar att det även finns en skillnad mellan män och kvinnor i deras kunskap 

samt erfarenhet som kan ha en påverkan på hur beslut fattas. Att en mer jämställd styrelse 

leder till att andra och bättre beslut kan fattas beror på att en jämställd styrelse innefattar 

människor med en mer varierad kunskap och information som således påverkar besluten 

vid en överläggning.  
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Jämfört med män anses kvinnor även ha en högre riskmedvetenhet, det beror enligt 

Byrnes et al. (1999) på att kvinnor i större utsträckning än män har en sämre självsäkerhet 

som bidrar till att kvinnor tar andra beslut. Enligt Arayssi et al. (2016) kan en bättre och 

effektivare CSR-rapportering öka företagets prestation och minska risken. Till skillnad 

från styrelser med få antal kvinnor så har styrelser med högt antal kvinnor en lägre 

risknivå. Arayssi et al. (2016) finner även att i en mångfaldig styrelse har CSR-

rapportering en gynnsam effekt på företagets värde. Galbreath (2011) har studerat kvinnor 

i styrelsen och finner att en mångfaldig styrelse i större grad tillämpar ett etiskt beteende 

vilket minimerar effekterna av riskfyllda händelser som påverkar aktieägarnas tillgångar. 

Resultatet visar därmed att kvinnor i styrelsen kan bidra till en bättre riskhantering.  

 

Tidigare forskning (Byron & Post, 2015; Galbreath, 2011) finner att de styrelser där det 

finns fler kvinnor, är mer benägna att engagera sig inom aktiviteter som är kopplade till 

styrelsens ansvar som till exempel förbättrad övervakning. Bland annat beroende på de 

erfarenheter samt värderingar som kvinnor besitter. En förbättrad styrelseövervakning 

sänder enligt Arayssi et al. (2016) positiva signaler till intressenter angående företagets 

CSR-information och detta gynnar aktieägarnas framtida avkastning genom att det ger en 

positiv påverkan på företagets risk och prestationer. Adams och Ferreira (2009) har sett 

att de styrelser som innefattar en högre andel kvinnor har en bättre övervakning då 

kvinnor generellt deltar mer i övervakningskommittéer. Manita et al. (2018) finner att det 

är fördelaktigt för företag att anställa fler kvinnor till styrelsen för att skapa jämställdhet 

och rättvisa på arbetsplatsen och för att prestera bra på en ekonomisk, social och 

organisatorisk nivå. Med många kvinnor i styrelsen bildas en produktivitet som stimulerar 

kreativitet och innovation. Enligt tidigare forskning (Manita et al., 2018; Adams & 

Ferreira, 2009) är det bara en inkluderande och diversifierad styrelse som kan uppmuntra 

till organisatorisk innovation och höja prestationen. En inkluderande styrelse strävar efter 

organisatorisk rättvisa, baserat på strävan efter jämlikhet och delad välvilja inom 

styrelsen. 

 

Terjesen et al. (2016) och Galbreath (2011) har undersökt hur bolagsstyrningens 

sammansättning kan påverka företagets prestationer, resultat tyder på att en styrelse som 

inkluderar ett flertal kvinnor bidrar till en positiv fördel när det kommer till den 

ekonomiska utvecklingen. Adams och Ferreira (2009) fortsätter och finner att 

bolagsstyrning är något som kvinnor anses vara bra på, där kvinnor bidrar till att styrelsen 
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får en ökad effektivitet. Resultat finner även att med större andel kvinnor i styrelsen ökar 

företagens engagemang till välgörenhet (Williams, 2003). Enligt Galbreath (2011) är det 

på grund av kvinnors relationsförmåga, som bidrar till att de lättare får kontakt med flera 

olika intressenter och tar hänsyn till intressenternas behov vilket visar på ett socialt 

ansvarstagande. 

 

Enligt Tejedo-Romero et al. (2017) har intellektuellt kapital, alltså medarbetarna och 

relationerna med företagets intressenter, ett starkt inflytande på långsiktigt företagsvärde. 

Om intressenterna informeras fullt ut om företagets investering i intellektuellt kapital ökar 

kännedomen om företagets förmåga att upprätthålla och öka företagets långsiktiga värde. 

Resultat finner att andelen kvinnor i styrelsen har en positiv inverkan på företags 

upplysningar om intellektuellt kapital. Kvinnliga styrelseledamöter förbättrar styrelsens 

övervakning och detta leder till en ökad transparens och förhöjd information om det 

intellektuella kapitalet.   

 

ESG som står för Environmental Social Governance är ett begrepp som används för att 

göra CSR mätbart, och talar om hur bra företagens CSR-prestationer är (Thomson 

Reuters, 2018). Manita et al. (2018) studie finner att andelen kvinnor i styrelsen har ett 

stark positiv samband med transparens i företag då ESG-information redovisas mer öppet. 

Dock framkommer detta samband enbart om kvinnorna är tillräckligt många, då 

kvinnorna annars riskerar att inte få sin röst hörd vilket innebär att kvinnorna inte kommer 

kunna påverka företagens beslut. I sociala sammanhang som inte karaktäriseras av 

mångfald, till exempel styrelser där majoriteten består av män, finns risk att kvinnors 

röster inte blir hörda.  

 

2.2.1.1 Kritisk massa-teorin 

En teori som Cook och Glass (2018) tar upp är Critical mass, som handlar om att det finns 

en kritisk massa för hur många kvinnor i styrelsen det måste finnas för att kvinnor ska 

kunna höras och ha en chans att kunna påverka styrelsens beslut. Antalet kvinnor är 

därmed en betydande faktor till hur bra kvinnornas förmåga är att påverka företaget till 

förändring. Teorin utgår från att det krävs minst tre kvinnor, för att kvinnorna tillsammans 

ska kunna förändra företaget. Det innebär att en till två kvinnor har för liten inverkan på 
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företaget och styrelsen, som gör att företaget inte kommer att påverkas utefter kvinnornas 

åsikter (Cook & Glass, 2018). 

 

Det finns dock skilda resultat när det kommer till hur stort antalet kvinnor måste vara för 

att kunna påverka styrelsen. Andra forskare har hittat resultat som visar på att CSR-

engagemanget blir starkare även om det endast tillkommer en kvinna till i styrelsen, 

således kan en ensam kvinna påverka företaget och dess styrelse (Gennari, 2016). Resultat 

av Manita et al. (2018) visar att när två eller fler kvinnor sitter i styrelsen agerar de som 

en aktiv minoritet som kan påverka företaget. Företaget tenderar då att redovisa bättre 

ESG-information på grund av kvinnors positiva effekt på transparens och CSR-

engagemang.  

 

En studie genomförd av Cook och Glass (2018) visade på att flera företag som ökade 

andelen kvinnor i styrelsen under en längre tidsperiod, även ökade sin miljöprestation 

inom CSR. Vissa företags CSR-prestation ökade först när andelen kvinnor hade ökat med 

tre till fyra stycken, det vill säga den kritiska massan, då kunde de se att företagets 

miljöprestation förbättrades. Cook och Glass (2018) resultat tyder därmed på att de 

företag som har ett större antal kvinnor i styrelsen har ett högre engagemang inom CSR. 

 

2.2.2 Kvinnor och CSR 

Tidigare forskning (Hyun et al., 2016; Byron & Post, 2016; Bernardi & Threadgill, 2010; 

Bear, Rahman & Post, 2010) finner att en större andel kvinnor i styrelsen förbättrar CSR-

prestationen, att antalet kvinnor har ett positivt samband med företagets CSR-prestation. 

En anledning som tidigare forskare (Hyun et al., 2016; Bear et al., 2010) nämner är att 

kvinnor tänker mer på både företagets och deras egna rykte. Kvinnor lägger ett större 

fokus på att förmedla vikten av att investera i CSR och tar därmed CSR på större allvar 

än män. Närvaron av kvinnor i styrelsen bidrar således till att en positiv bild sänds ut till 

allmänheten om företagets etik enligt Terjesen et al. (2016), att ta in fler kvinnor i 

styrelsen kan därför leda till ett större engagemang från företaget inom det sociala 

ansvarstagandet.  

 

En studie av Bernardi och Threadgill (2010) visar på att kvinnor har en stor effekt på hur 

företaget presterar inom CSR. Resultatet visade på en stark korrelation mellan andelen 
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kvinnor och CSR med koppling till välgörenhet, de anställda, samt samhällsengagemang. 

Resultatet visade således på att kvinnor tänker mer på samhället i stort och de anställda 

genom att erbjuda bra förmåner samt ha bra grundprinciper. Resultatet visade även på att 

kvinnor är mer benägna att aktivera sig inom välgörenhet och ser till att hjälpa behövande. 

Vilket visar på att kvinnor har ett stort samhällsengagemang.  

 

Arayssi et al. (2016) resultat visar att det är fördelaktigt för företag att anställa fler kvinnor 

till styrelsen för att öka företagets sociala ansvar, detta förbättrar hela företagets prestation 

och för organisationen närmare sitt mål. Detta bidrar även till att förbättra aktieägarnas 

avkastning. Vidare finner Arayssi et al. (2016) ett direkt samband mellan antalet kvinnor 

i styrelsen och ESG-information. Företag med fler kvinnor i styrelsen är mer benägna att 

finansiera och rapportera om sociala och miljörelaterade aktiviteter och projekt. Företag 

kan genom att tillsätta fler kvinnor i styrelsen effektivisera ESG-rapporteringen och 

därmed stärka synen på företagets förmåga att generera framtida kassaflöden.  

  

Forskning av Terjesen et al. (2016) visar på att kvinnor bidrar till att styrelsen blir mer 

självständig, samt arbetar mer effektivt. Kvinnor satsar även på det etiska beteendet för 

att förmedla en mer positiv bild av företaget ut mot intressenterna, vilket ses vara i 

enlighet med intressentteorin. Velte (2017) och Cook och Glass (2018) resultat visar på 

att kvinnor ser till intressenternas bästa genom att fokusera på det ökade kravet från 

intressenterna och deras frågor gällande CSR. Det ställs krav på företagen att försöka 

minska sin negativa inverkan på samhället för att förbättra sitt företags rykte (Velte, 

2017). De företag som har en företagskultur som inser vikten av CSR, kommer enligt 

Gennari (2016) att satsa på en ökad jämställdhet med fler kvinnor i styrelsen.  

 

Arayssi et al. (2016) visar att kvinnor tänker mycket på intressenter och ser det som viktigt 

att skapa en stark relation till intressenterna. En mångfaldig styrelse är en bidragande 

faktor till en stark relation då företaget blir mer medvetna om sina intressenter och sitt 

sociala ansvar med fler kvinnor i styrelsen. I enlighet med Velte (2017) är det viktigt 

utifrån intressentteorin att ha en mångfaldig styrelse för att minska både 

informationsasymmetri samt konflikter som finns mellan intressenter och styrelse. 

Forskning av Velte (2017) och Cook och Glass (2018) visar att kvinnor är en betydande 

komponent när det kommer till att svara på det ökade kravet från intressenterna. Företag 

ska enligt intressenterna vara medvetna om sin egna påverkan på samhället inom de 
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ekonomiska-, sociala- och miljömässiga faktorerna. Bear et al. (2010) resultat visade även 

på att kvinnor är bra på att möta de krav som samhället och intressenterna har på företaget. 

Genom att investera i CSR kommer det bidra till ett bättre rykte för företaget samt 

generera ett bättre ekonomiskt resultat för företaget (Yoo & Lee, 2018).  

 

Det finns studier som visar på att det endast finns ett vagt samband mellan andelen 

kvinnor och företagets CSR-prestation, det vill säga att fler kvinnor i styrelsen inte bidrar 

till en förbättrad CSR-prestation. Det beror enligt Galbreath (2011) på att männen har 

fördomar om kvinnor som bidrar till att kvinnorna inte får ta plats med sina åsikter då de 

hindras av männen.  

 

Khan (2010) som har studerat banker finner att företagets CSR-rapportering påverkas av 

styrelsens sammansättning. Dock hittades inget signifikant resultat som tyder på att, 

kvinnor i styrelsen kan påverka i vilken utsträckning som företaget CSR-rapporterar. 

Khan (2010) hittar därmed inget samband mellan kvinnor och CSR-rapportering men 

nämner vidare ingen orsak till studiens resultat trots att det är i motsats till flera tidigare 

studier. 

 

2.2.3 Kvinnor och aggressiv skatteplanering 

Tidigare studier visar att kvinnor i styrelsen ökar företagets engagemang inom socialt 

ansvarstagande vilket leder till att CSR-prestationen blir bättre (Velte, 2017; Cook & 

Glass, 2018; Hyun et al., 2016). Kvinnor tänker mer på både företagets och deras egna 

rykte (Hyun et al., 2016; Bear et al., 2010) och lägger ett större fokus på att förmedla 

vikten av att investera i CSR vilket tyder på att kvinnor tar CSR på större allvar än 

männen.  

  

Det finns resultat som visar att företag med större CSR-engagemang är mindre benägna 

att utföra aggressiv skatteplanering (Lanis & Richardson, 2012, 2015; Hoi et al., 2013; 

Zeng, 2016). Företag är alltid ute efter att ha ett positivt rykte, något som inte 

överensstämmer med aggressiv skatteplanering då det kan ses som skatteflykt och tyder 

på att företaget inte är villiga att ta sitt sociala ansvar (Kim & Im, 2017). Som tidigare 

nämnt ökar företags CSR-prestation när antalet kvinnor i styrelsen ökar, och genom att 
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CSR-prestationen ökar tyder det på att den aggressiva skatteplaneringen även kommer att 

påverkas (Velte 2017; Lanis & Richardson, 2012). 

  

Lanis, Richardson och Taylor (2017) är en av få studier som har undersökt hur kvinnor 

kan påverka företagets aggressiva skatteplanering. Resultatet visade på att kvinnliga 

styrelseledamöter har ett negativt samband med företagets aggressiva skatteplanering. 

Det tyder att på att en högre andel kvinnliga styrelseledamöter leder till en lägre aggressiv 

skatteplanering hos företagen. Lanis et al. (2017) nämner att en faktor som bidrar till att 

minska företagens aggressiva skatteplanering, är en bra bolagsstyrning. 

 

2.3 Sammanfattning och uppställning av hypoteser 

Vår litteraturgenomgång visar att majoriteten av tidigare forskning har funnit ett negativt 

samband mellan företags CSR-prestation och aggressiv skatteplanering (Lanis & 

Richardson, 2018; Hoi et al., 2013; Kim & Im, 2017). De argumenterar för att företag 

med en högre CSR-prestation är mindre benägna att utföra aggressiv skatteplanering. 

Företag kan enligt Chen et al. (2014) försämra sitt rykte om de utför aggressiv 

skatteplanering och det kan få kostsamma konsekvenser för företaget då intressenterna 

tappar förtroende. Det finns även vissa forskare (Davis et al., 2016; Godfrey, 2005) som 

funnit ett positivt samband mellan CSR och aggressiv skatteplanering. Det tyder på att 

företag som utför aggressiv skatteplanering använder CSR-prestation för att kompensera 

för eventuella förluster som kan uppstå då intressenterna tappar förtroende och ett sämre 

rykte skapas. Då stor del av tidigare studier har funnit ett negativt samband har detta lett 

oss fram till följande hypotes: 

 

Hypotes 1:  

Det finns ett negativt samband mellan företags aggressiva skatteplanering och CSR-

prestation. 

 

Som tidigare nämnts finns det forskning som har studerat sambandet mellan CSR och 

skatteplanering och även forskning om kvinnors påverkan på företags CSR-prestationer. 

Däremot är forskningen bristfällig när det handlar om hur kvinnor kan påverka sambandet 

mellan CSR och skatteplanering. Enligt tidigare forskning (Hyun et al., 2016; Byron & 

Post, 2016; Bernardi & Threadgill, 2010) så ökar företags CSR-prestation när antalet 

kvinnor i styrelsen ökar. Vidare har Lanis et al. (2017) funnit att andelen kvinnliga 



Katarina Nordin & Sofie Onsgård 

21 

 

styrelseledamöter kan minska företagets aggressiva skatteplanering. Chen et al. (2014) 

anser att aggressiv skatteplanering är en riskfylld aktivitet och enligt Kim och Im (2017) 

går det emot CSR och dess principer. Tidigare studier av Byrnes et al. (1999) har visat på 

att kvinnor ses som mer riskmedvetna än män och att kvinnor undviker att investera i 

projekt som anses vara för riskabla. Detta tyder på att kvinnor har en positiv inverkan på 

att förbättra CSR-prestationen och minska aggressiva skatteplaneringen då det ses som 

riskfyllt, därav har vi kommit fram till följande hypotes: 

 

Hypotes 2:  

Andelen kvinnliga styrelseledamöter har en positiv påverkan på CSR-prestations effekt 

på aggressiv skatteplanering.  

 

Kritisk massa-teorin är som tidigare nämnts en teori för hur många kvinnor det måste 

finnas i en styrelse innan kvinnornas åsikter kan ha ett inflytande på företaget (Cook & 

Glass, 2018). Studie av Cook och Glass (2018) tyder på att en till två kvinnor inte har en 

tillräcklig stor påverkan för att förändra styrelsen. Resultat av Manita et al. (2017) visar 

på att antalet kvinnor måste vara två eller tre, och Cook och Glass (2018) anser att antalet 

kvinnor måste vara tre till fyra innan kvinnorna kan påverka organisationen. Tidigare 

studier tyder därmed på att det finns en kritisk massa för hur många kvinnor det behöver 

finnas för att kvinnorna ska ha en effekt på bolagsstyrningen. Vi har därmed kommit fram 

till följande hypotes:  

 

Hypotes 3: 

Effekten av företagets CSR-prestation på aggressiv skatteplanering blir större när de 

kvinnliga styrelseledamöterna är tre eller fler. 
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3. Metod 
 

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt  

3.1.1 Forskningsfilosofi 

Denna studie har en positivistisk vetenskaplig utgångspunkt då vi tar användning av en 

kvantitativ forskningsmetod med en deduktiv ansats. Enligt Sohlberg och Sohlberg 

(2013) har den positivistiska filosofin ett huvudfokus på kausala samband. Vår studie är 

i enlighet med positivismens synsätt då vi undersöker orsakssamband mellan variablerna 

aggressiv skatteplanering, CSR-prestation och andelen kvinnor i styrelsen. Vetenskapen 

ska dessutom vara entydig, samt ska verkligheten som studeras beskrivas på ett objektivt 

sätt enligt Sohlberg och Sohlberg (2013). Vi är objektiva i vår studie då resultatet inte 

påverkas av våra egna åsikter och vår studie kan därmed ses som värderingsfri (Bryman 

& Bell, 2013). Positivismen syftar även på att forskningens uppgift är att samla in data 

och testa teorier, för att kunna utforma och utveckla lagar. (Bryman & Bell, 2013; 

Sohlberg & Sohlberg, 2013). Vi har deducerat tre hypoteser utifrån vårt teoretiska 

ramverk som vi sedan har testat mot sekundärdata insamlad från databasen Thomson 

Reuters datastream. Genom denna studie kommer vi därmed bidra med ny kunskap inom 

det företagsekonomiska ämnet.  

 

3.1.2 Forskningsansats 

Induktiv och deduktiv teori är en delad uppfattning som finns, om hur teorin samt 

praktiken borde vara uppbyggd. Vi har valt att utgå från en deduktiv ansats då vi först och 

främst utgår från vår teori, det är teorin som fungerar som ramverk och är den kunskap 

som forskningsprocessen ska bygga vidare på. Det är sedan via teorin och den kunskap 

som finns inom området, som vi har som grund vid utformningen av våra hypoteser, som 

därefter ska granskas empiriskt (Bryman & Bell, 2013). Begreppen aggressiv 

skatteplanering, CSR-prestation och andel kvinnor i styrelsen som vi inkluderar i 

hypoteserna ska kunna omvandlas till mätbara variabler för att hypotesen ska gå att 

undersökas under vissa omständigheter. Det är även vår teori och hypoteser som har 

utformat hur vi borde gå tillväga med datainsamlingen, så att rätt mätvärden samlas in.  
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3.1.3 Forskningsstrategi  

Då vi har en positivistisk forskningsfilosofi med en deduktiv ansats finns det en stark 

koppling till den kvantitativa forskningsstrategin enligt Sohlberg och Sohlberg (2013), 

vilket har motiverat oss till att ta användning av denna strategi. Vi vill i vår studie mäta 

hur kvinnliga styrelseledamöter kan påverka sambandet mellan aggressiv skatteplanering 

och CSR-prestationen. Kausala samband är en betydande faktor i den kvantitativa 

forskningsmetoden, som har som huvudfokus att förklara fenomen (Bryman & Bell, 

2013) vilket vårt syfte avser att göra. Enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) hör förklarande 

av olika fenomen inom vetenskapen samman med positivismen och dess sökande efter 

lagbundenhet. Vi behöver därmed ta användning av numerisk data för att kunna mäta 

detta samband och det är enligt Bryman och Bell (2013) en del av den kvantitativa 

forskningen. Genom att vi tar användning av sekundärt datamaterial får vi tillgång till ett 

stort urval som gör att studien kan generaliseras, vilket den kvantitativa forskningen ser 

som betydelsefull (Bryman & Bell, 2013). I en kvantitativ undersökning är det dessutom 

grundläggande att ta användning av hypoteser som deduceras utifrån teorin (Bryman & 

Bell, 2013). Då vi själva har utformat tre hypoteser, är en kvantitativ metod att föredra 

för att kunna få fram ett resultat.  

 

3.1.4 Forskningsdesign 

Enligt Bryman och Bell (2013) används en longitudinell forskningsdesign vanligtvis för 

att se förändring över tid då forskaren studerar ett urval vid ett tillfälle och sen samma 

urval vid minst ett tillfälle till. Vi kommer ta användning av longitudinell design i denna 

studie, men på grund av att designen även uppmärksammar de oberoende variablerna vid 

olika tillfällen. Det går därmed att säkerställa orsakssambandet då slutsatser kan dras om 

att det är de oberoende variablerna och ingenting annat som påverkar sambandet (Bryman 

& Bell, 2013). Enligt Djurfeldt, Larsson, och Stjärnhagen (2018) förtydligas 

orsakssambandet mellan den beroende och de oberoende variablerna när man ser på 

variablerna under en längre tidsperiod. Det innebär att det är bättre att se på tio år än att 

enbart se på ett år när det gäller orsakssamband. Vi kommer därför i denna studie studera 

företagen under en tioårsperiod.  
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3.2 Empirisk metod 

3.2.1 Litteraturinsamling 

För att samla in teori från tidigare forskning har vi i vår studie använt oss av tryckt 

litteratur och vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga artiklarna är hämtade från 

Högskolan i Gävles biblioteksdatabas där sökportalerna Discovery och Google Scholar 

har använts. Den tryckta litteraturen har varit av företagsekonomisk karaktär och 

metodböcker främst inom den kvantitativa metoden.  

För att hitta vetenskapliga artiklar som är relevanta för vårt ämne och det syfte som vi ska 

besvara, har vi använt oss av olika nyckelbegrepp vid sökning. De begrepp som vi i första 

hand har sökt på är; CSR, Corporate social responsibility, tax aggressiveness, accounting. 

Det var teori inom dessa områden som låg som grund för vårt arbete och en början på det 

teoretiska ramverket. Efter att ha fått en djupare grund inom ämnet gick vi vidare och 

sökte på andra nyckelbegrepp för att kunna stärka det teoretiska ramverket, dessa begrepp 

var; Corporate governance, women, women on board, board gender diversity, critical 

mass. Genom att söka på nyckelbegrepp fick vi en förståelse för vad tidigare forskning 

har undersökt och hur deras resultat har bidragit till den vetenskapliga litteraturen. Vi 

utgick från begreppet CSR och har därefter byggt upp teorin för att skapa oss en bild av 

hur forskningsfronten ser ut, för att komma fram till hypoteser som vi ska undersöka. För 

att på så sätt själva kunna föra forskningsfronten framåt och bidra till den vetenskapliga 

litteraturen inom det företagsekonomiska ämnet.   

3.2.2 Datainsamlingsmetod  

Till vår empiriska studie har vi använt oss av sekundärdata som enligt Lantz (2014) är 

när forskaren använder redan insamlad data som samlats in för ett annat ändamål. Enligt 

Bryman och Bell (2013) har den tekniken många fördelar, sekundärdata-insamling är 

både kostnadseffektivt och tidseffektivt då forskarna själva inte behöver lägga tid och 

resurser på bland annat marknadsundersökningar för att få fram sin data. Detta är en av 

anledningarna till att vi har valt sekundärdata då denna studien har en kort tidsram och 

tidseffektiviteten var därmed en stor fördel för oss.  

 

Till vår insamling av sekundärdata har vi valt att använda databasen Thomson Reuters 

Datastream som har mätvärden från över 6000 företag i hela världen. De har tagit fram 
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ett ESG-score som mäter företags CSR-prestation. Värdet inkluderar mer än 400 

indikatorer från tio olika kategorier inom de tre dimensionerna miljö, bolagsstyrning 

och socialt ansvar (se figur 1), för att på ett så objektivt och transparent sätt som möjligt 

mäta CSR-prestationen (Thomson Reuters, 2018).  

 

Figur 1. Thomson Reuters (2018) 

  

Genom att söka på Asset4 i databasen Thomson Reuters kan vi ladda ner data för de 46 

länder som finns registrerade i databasen. Genom att söka på Asset4 och variablerna, tax, 

ROA, Size, Leverage, Women on board, Board size fick vi totalt fram 6319 

företagsresultat. Vi valde att hämta data för företagsåren 2008 till och med 2017 för att 

kunna få en bättre överblick hur värdena varierar över tid och på så sätt få en ökad 

tillförlitlighet på de resultat som vi fått fram. Efter att ha laddat ner all data, rensade vi 

bort alla företag vars variabler innehöll NA eller error för att få ett fullständigt 

datamaterial som inte innehåller några felaktiga värden. Därefter tog vi bort outliers som 

kan ha en stor inverkan på studiens resultat. Efter att vi rensat datamaterialet inkluderar 

vår studie 883 publika företag, som har undersökts under en tioårsperiod.  

 

Efter vi tagit bort alla företag som innehåller fel i form av ofullständig data, har vi infört 

dummyvariabler. Dummy variablerna har ett värde på 1 respektive 0, och detta görs för 

alla företagens länder, företagsbransch och andel kvinnor.  
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3.2.2 Studiens population, urval och bortfall 

I denna studie har vi samlat in sekundärt datamaterial från databasen Thomson Reuters 

och vi har därmed ett stort urval, där dataunderlaget fångar upp de variabler som vi har i 

syfte att mäta. Vi har använt data från alla företag som finns tillgängliga i Thomson 

Reuters, och har därmed utfört studien globalt. Enligt Bryman och Bell (2013) är ett 

slumpmässigt urval fördelaktigt då det på ett rättvist sätt speglar hela populationen. Dock 

har vi valt att inte ta användning av ett slumpmässigt urval i denna studien, det beror på 

att vi tar användning av databasen Thomson Reuters vilket gör att dataunderlaget inte blir 

slumpmässig. Fördelen är att vi får tillgång till ett stort urval utan att lägga ner tid på att 

samla in data själva, därför ser vi det som mer fördelaktigt att använda ett icke-

slumpmässigt urval i denna studie. Vi har sett att tidigare forskare (bl.a Lanis & 

Richardson, 2012; Manita et al., 2018, Galbreath, 2011; Lanis et al., 2017) har valt att 

studera enskilda länder vid forskning av företags CSR-prestation, aggressiv 

skatteplanering och kvinnor. Vi vill därför undersöka våra hypoteser på globala företag, 

för att tidigare forskning inte har fokuserat på detta och för att skapa oss en bild hur det 

generellt ser ut globalt inom dessa områden (CSR, aggressiv skatteplanering och andelen 

kvinnliga styrelseledamöter). 

 

Vid användning av ett stort urval kommer även extremvärdena ha en mindre påverkan på 

det insamlade datamaterialet och resultatet blir därmed mer noggrant och tillförlitligt, 

dock kan tillförlitligheten påverkas av hur många extremvärden det finns totalt. Då 

spridningen kommer att bli bredare om det finns en stor andel extremvärden (Djurfeldt et 

al., 2018). 

 

3.3 Operationalisering 

I den positivistiska traditionen är det enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) vanligt att 

eftersträva en operationalisering vilket innebär att uttrycka begreppen på ett sätt så att de 

blir mätbara. Enligt Lantz (2014) och Bryman och Bell (2013) är operationalisering när 

de teoretiska begreppen omvandlas till konkreta mätvariabler. Detta är en viktig men svår 

del enligt Djurfeldt et al. (2018) då fel mätvariabler kan leda till att studien innefattar 

systematiska fel, vilket bör undvikas. Vi kommer i följande avsnitt förklara hur vi har 

operationaliserat våra olika variabler; beroende-, oberoende- och kontrollvariabler.   
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3.3.1 Den beroende variabeln; aggressiv skatteplanering 

Den beroende variabeln har vi valt att mäta genom den effektiva skattesatsen (ETR). ETR 

beräknas genom att ta företagets redovisade inkomstskatt dividerat med verksamhetens 

resultat. På så sätt kan vi se hur mycket skatt som företagen betalar in i förhållande till 

företagens ekonomiska resultat. Tidigare forskning har haft svårt att hitta ett effektivt mått 

som mäter begreppet aggressiv skatteplanering. Forskningen har inte förlitat sig på ett 

enskilt mått för begreppet aggressiv skatteplanering, det beror på att varje mått anses ha 

sina begränsningar (Lanis & Richardson, 2018; Hoi et al., 2013).  

 

Det finns tidigare forskning (Chen et al., 2010) som har tagit användning av måttet ETR 

vid mätning av aggressiv skatteplanering och det ger oss en ökad tillförlitlighet på att 

detta mått även ses som rimligt till vår egna studie. Måttet mäts i procent och antar ett 

värde mellan 0 (0%) och 1 (100%), och anger den andel som företagen har betalat i skatt 

i förhållande till sin redovisade vinst. Detta mått mäter således enbart vad företagen 

betalar i företagsskatt och inte hur företagen skatteplanerar. Men genom att använda en 

tidsperiod på tio år kommer vi att kunna särskilja mellan åren om företagen betalar mer 

eller mindre skatt, från år till år.  

 

3.3.2 De oberoende variablerna; CSR-prestation och andelen 

kvinnor 

Våra oberoende variabler är begreppen CSR-prestation (ESG-score) och andelen kvinnor 

i styrelsen (WOCB). För att testa vår första hypotes använder vi den oberoende variabeln 

ESG-score (se figur 2). För att testa vår andra hypotes kommer vi studera 

interaktionseffekten av de oberoende variablerna genom att multiplicera ESG-score och 

WOCB (se figur 2). Interaktionseffekt är när effekten av en oberoende variabel på den 

beroende variabeln påverkas av en annan oberoende variabel (Pallant, 2016), i vårt fall 

om andelen kvinnor i styrelsen kan påverka effekten av företagens CSR-prestation på 

aggressiv skatteplanering. För att testa vår tredje hypotes kommer vi att studera kritisk 

massa, om antalet kvinnor har en betydelse på sambandet mellan CSR och aggressiv 

skatteplanering. Vi kommer att studera interaktionseffekten av de oberoende variablerna 

först för de företag med färre än 3 kvinnor i sin styrelse, sen i företag som har 3 kvinnor 

eller fler. Detta genom att multiplicera ESG-score och WOCB för de företagen. Som 
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tidigare nämnts används databasen Thomson Reuters datastream och mätvärdet ESG-

score för att mäta företagens CSR-prestation. WOCB mäts i enlighet med tidigare studier 

(Manita et al., 2018; Adams & Ferreira, 2009) genom att ta den procentuella andelen 

kvinnor i styrelsen. För att kunna ta fram företagen som har fler än tre kvinnor och färre 

än tre kvinnor har antalet kvinnor i varje företag räknas fram genom att multiplicera 

andelen kvinnliga styrelseledamöter och styrelsens storlek. 

 

 

 

Figur 2: Egen modell av det teoretiska ramverket, interaktionseffekten av CSR 

och WOCB på aggressiv skatteplanering. 

 

3.3.3 Kontrollvariabler 

För att kunna kontrollera så att det inte är någonting annat som påverkar vår beroende 

variabel, aggressiv skatteplanering, använder vi oss först av de oberoende variablerna 

ESG-score och WOCB som kontrollvariabler i vår regressionsmodell. De andra 

kontrollvariablerna tar vi användning av för att undersöka företagens finansiella- och 

företagsspecifika position i enighet med tidigare forskning (Lanis & Richardson, 2018).  

 

Vi använder (SIZE) som är företagets totala tillgångar; och den används för att övervaka 

storlekseffekter. Tidigare forskning har sett att större företag har bättre CSR-prestationer 

då samhället har bättre koll på de företagen och de är därför mer pressade att investera i 

CSR än mindre företag, för att se bra ut (Cook & Glass, 2018; Hyun et al., 2016).  
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Vi använder (BSIZE) som är styrelsens storlek beräknat i antalet styrelseledamöter; och 

den används för att kontrollera effekter av storleken på styrelsen. Större styrelser har 

svårare att kommunicera och därmed har varje enskild styrelseledamot svårare att påverka 

beslut (Arayssi et al., 2016).     

 

Vi använder (LEV) som är långfristiga skulder delat med totala tillgångar; och den 

används för att kontrollera effekter som beror på företagets skuldsättningsgrad. Företag 

som har en hög skuldsättningsgrad tenderar att skatteplanera mer då skatteavdrag för 

räntekostnader kan ha en positiv påverkan på aggressiv skatteplanering (Lanis & 

Richardson 2012; 2018). 

  

Vi använder (ROA) som är rörelseresultat delat med totala tillgångar; och kontrollerar 

effekter av företagets lönsamhet. Lönsamma företag förväntas vara mer aktiva i aggressiv 

skatteplanering (Kim & Im, 2017).   

 

Vi tar även användning av dummyvariabler i denna studie för att kunna kategorisera 

företagens industri- och landstillhörighet. Dummyvariabler används för att göra 

kategorierna mätbara och detta görs genom att koda variablerna med 1 respektive 0. Alla 

företag som ingår i en viss kategori kodas med 1 och alla resterande kodas med 0. 

Waddock och Graves (1997) finner att det är skillnad mellan industrierna när det kommer 

till lagar och regleringar och företag utsätts därmed för olika påtryckningar från samhället. 

Till exempel företag som har en negativ påverkan på miljön bör investera mer inom CSR 

för att svara på samhällets krav. Även andra forskare (bl.a. Hoi et al., 2013; Lanis & 

Richardson, 2018) tar hänsyn till företags industri- och landstillhörighet då de finner att 

olika industrier och olika länder kan ha olika påverkan på både skattebetalning och CSR-

prestation. 

 

3.4 Analysmetoder 

Vid analysering av det insamlade datamaterialet har statistikprogrammet IBM SPSS 

använts. En univariat, bivariat och multivariat analys har genomförts och dessa 

analysmetoder kommer presenteras närmare i följande avsnitt. 
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3.4.1 Univariat analys 

Univariat analys innebär att en variabel i sänder studeras för att kunna hitta information 

om bland annat en variabels spridning samt fördelning enligt Djurfeldt et al. (2018). Det 

beror på att vi vill veta de variationer som finns mellan de olika variablerna och som syns 

vid observationer samt mätningar. Vi har analyserat de enskilda variablernas 

standardavvikelse samt medelvärde i enighet med tidigare forskning (Arayssi et al., 

2016; Hyun et al., 2016). Standardavvikelsen undersöks för att se hur spridningen ser ut 

för varje enskild variabel. Medelvärdet undersöks för att se så att värdena verkar rimliga 

för det vi mäter eller om det verkar finnas outliers som har stor påverkan på det resultat 

som syns. Vi har undersökt variablernas median för att se var mittpunkten för det 

insamlade datamaterialet är i förhållande till medelvärdet. Då medelvärdet lätt påverkas 

av extrempunkternas värde kan medelvärdet jämföras med medianen enligt Djurfeldt et 

al. (2018) för att se om datamaterialet är skevt. Vi har även studerat variablernas 

extremvärden, det vill säga minimum och maximum, samt kvartil ett och kvartil tre, för 

att se så att datamaterialet är normalfördelat och inte är skevt fördelat i förhållande till 

medianen (Bryman & Bell, 2013). Minimum- och maximumvärde studeras även för att 

se så inga extremvärden föreligger som kan ha en betydande inverkan på studiens resultat.  

 

För att få fram alla dessa variabler och dess värden har vi tagit hjälp av 

statistikprogrammet IBM SPSS. Genom programmet har vi fått fram deskriptiv statistik, 

som vi därefter analyserat mer ingående för att se så att vårt insamlade datamaterial håller 

god kvalité. 

 

3.4.2 Bivariat analys 

En univariat analys kan övergå till i en bivariat analys genom att en tidsdimension 

adderas. Då går det att studera hur variablerna skiljer sig mellan två olika mättillfällen. 

Här studeras två variabler och hur bra sambandet är mellan dessa visas genom 

korrelationskoefficienten. Genom bivariat analys studeras även om det finns ett verkligt 

samband mellan de två variablerna eller om det är endast ett skensamband, att sambandet 

beror på slumpen (Djurfeldt et al., 2018).  

 

Det vi har undersökt genom bivariat analys är om det verkar finnas ett samband mellan 

den beroende variabeln aggressiv skatteplanering och de oberoende variablerna. För att 
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ta reda på hur starkt sambandet är beräknas Pearsons r (korrelationskoefficienten) i 

enlighet med Djurfeldt et al. (2018). I denna studie har vi gjort en bivariat analys för 

aggressiv skatteplanering (ETR) och för varje enskild oberoende variabel det vill säga 

CSR-prestation (ESG-score), andelen kvinnor i styrelsen (WOCB) samt för alla 

kontrollvariabler. Genom beräkning går det att få fram hur mycket variablerna samverkar 

med varandra. Pearsons r kan ta ett värde mellan +1 och -1, där +1 betyder att det finns 

ett starkt positivt samband och -1 betyder att det finns ett starkt negativt samband. 0 

betyder i detta fallet att det inte finns ett samband alls mellan de variabler som studeras.  

 

Den signifikansnivå som vi har valt att acceptera för att förkasta nollhypotesen är p<0,05. 

Vi har valt denna nivå för att flera författare (Lantz, 2014; Bryman & Bell, 2013) anger 

denna nivå som den högsta godtagbara nivå inom samhällsvetenskapen, för att vara säker 

på att ett samband existerar.   

 

3.4.3 Felkällor 

Det finns främst två felkällor, multikollinearitet och homoskedasticitet, som forskare 

kontrollerar vid genomförande av multipel regressionsanalys (Pallant, 2016; Djurfeldt et 

al., 2018) Vi tar användning av multipla regressionsanalyser i denna studie och det är 

därför viktigt att kontrollera så att datamaterialet inte har en ojämn spridning eller att 

multikollinearitet existerar. Dessa felkällor kommer nedan att förklaras mer ingående, för 

att senare testas så inga felkällor existerar. Detta kommer att testas genom att studera 

korrelationsmatrisen samt genomföra ett VIF-test och sedan undersöks residualernas 

spridning med hjälp av ett spridningsdiagram. 

 

3.4.3.1 Multikollinearitet  

En felkälla som är viktig att kontrollera är att multikollinearitet inte råder i datamaterialet. 

Multikollinearitet är när de oberoende variablerna, antingen enskilt eller gruppvis 

korrelerar med varandra vilket kan förstöra resultatet. Det är därför viktigt att studera så 

att våra oberoende variabler inte har en för stark korrelation med varandra för att våra 

resultat ska bli så riktiga som möjligt. Om det finns ett samband mellan de oberoende 

variablerna bör inte korrelationskoefficienten vara över 0,9 enligt Pallant (2016) och 

Djurfeldt et al. (2018). Det kan vara svårt att upptäcka multikollinearitet genom att endast 
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studera korrelationskoefficienten, en ytterligare analys är att genomföra ett VIF-test i 

IBM SPSS där VIF-värdet för varje enskild variabel inte bör vara över 2,5 för att vara 

säker på att multikollinearitet inte råder (Djurfeldt et al., 2018).   

 

3.4.3.2 Homoskedasticitet 

Någonting att undersöka vid utförandet av multipla regressionsanalyser är 

homoskedasticitet, det vill säga att det finns en jämn spridning av residualerna. Enligt 

Djurfeldt et al. (2018) blir precisionen i modellen sämre vid en ojämn spridning, bland 

annat blir standardavvikelsen större och resultatet av modellen blir således försvagat. För 

att kontrollera homoskedasticitet studeras residualernas spridning i ett spridningsdiagram 

enligt Pallant (2016) och spridningen ska uppvisa en jämn spridning kring variabelns 

medelvärde.  

 

3.4.4 Multivariat analys 

Det sista steget i vår analysprocess är multivariat analys. När det inte föreligger ett 

verkligt samband kan det finnas andra bakomliggande faktorer som har en betydande 

effekt mellan två variabler, det kan handla om flera bakomliggande faktorer som på 

samma gång påverkar sambandet. Multivariat analys finns till för att förklara och finna 

de bakomliggande orsakerna till ett samband (Djurfeldt et al., 2018). Via multivariat 

analys kan vi se om andelen kvinnor kan vara en utomstående variabel som bidrar till att 

förändra sambandet mellan företagets CSR-prestation och aggressiv skatteplanering, om 

det finns en interaktionseffekt som påverkar sambandet. Tidigare forskning (bl.a. Kim & 

Im, 2017; Lanis & Richardson, 2018; Arayssi et al., 2016) har använt sig av multipel 

regressionsanalys vid studerandet av sambandet mellan skatteplanering och CSR-

prestation och även med hänsyn till kvinnliga styrelseledamöter, vi finner det således 

lämpligt att ta användning av detta i vår studie.  

 

3.4.4.1 Regressionsmodell 

Vi tar användning av modellen för multipel linjär regression i enighet med Lanis och 

Richardson (2018) för att genomföra vår studie. För att testa hypotes 1, som handlar om 

sambandet mellan aggressiv skatteplanering och CSR, har vi utformat modell 1.   
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Modell 1. Multipel regression för hypotes 1 

 

För att testa hypotes 2 som handlar om interaktionseffekten (andelen kvinnor*CSR- 

prestation) och hur den påverkar sambandet mellan aggressiv skatteplanering och CSR 

har modell 2 utformats. Denna modell används även för att besvara hypotes 3.  

 

 

Modell 2. Multipel regression för hypotes 2 och hypotes 3 

 

3.5 Kvalitetskriterier 

Enligt Bryman och Bell (2013) finns det olika kvalitetskriterier vid bedömning av 

forskning inom det företagsekonomiska området. De tre viktigaste kriterierna är 

reliabilitet, validitet och replikerbarhet. Vi kommer ge en förklaring till vad varje 

begrepp innebär i följande avsnitt.  
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3.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet är enligt Bryman och Bell (2013) huruvida en undersökning får samma 

resultat om undersökningen genomförs igen, eller om slumpen har påverkat resultatet. 

Om ett mått har en hög reliabilitet ska måttet vara stabilt över tid, en undersökning ska 

kunna utföras på samma population vid olika tillfällen och visa samstämmiga resultat 

(Bryman & Bell, 2013). Genom att vi har använt databasen Thomson Reuters kommer 

forskare kunna ta fram exakt samma mått som vi har använt vid ett senare tillfälle och 

därmed ses måttet vara stabilt över tid. Det går även att undersöka samma population igen 

för att få fram samstämmiga resultat vilket ökar reliabiliteten.  

 

3.5.2 Validitet 

Validitet handlar om hur pass relevant teorin samt begreppen är för undersökningen, om 

det bidrar till att svara upp på studiens syfte (Djurfeldt et al., 2018). Validitet är enligt 

Lantz (2014) hur väl forskaren mäter det som är tänkt att mätas. Vi har i vår studie varit 

noggranna när vi samlat in vår data från databasen Thomson reuters, för att begreppen vi 

använder verkligen ska mäta det vi avser mäta. Enligt Bryman och Bell (2013) kan 

validitet handla om kausalitet, om orsakssamband i slutsatsen håller, om det är den 

oberoende variabeln som påverkar den beroende variabeln eller om det finns någon annan 

underliggande faktor som påverkar orsakssambandet. Genom den multivariata analysen 

har vi undersökt de bakomliggande faktorerna till sambandet mellan aggressiv 

skatteplanering och CSR-prestationen. Genom att ta detta i beaktning anser vi att studiens 

validitet är hög.  

 

3.5.3 Replikerbarhet 

Enligt Bryman och Bell (2013) innebär begreppet replikerbarhet att en forskare ska kunna 

upprepa en undersökning som en tidigare forskare har genomfört, tillvägagångssättet 

måste således vara beskrivet i detalj för att detta ska vara möjligt. Det ska gå att replikera 

en undersökning för att till exempel kunna kontrollera att resultaten stämmer. Vi har 

utförligt redogjort för de olika stegen i studien och de val som vi gjort längs vägen, vilket 

underlättar för andra forskare att genomföra studien igen. Detta stärker studiens 

replikerbarhet.  
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4. Resultat 
 

4.1 Deskriptiv statistik 

Den deskriptiva statistiken har vi utformat i programmet IBM SPSS, för att få fram 

minimum- och maximumvärde, medelvärde, median, kvartil 1, kvartil 3 och 

standardavvikelse för de olika variablerna. Vi tar användning av en deskriptiv analys för 

att se så att det datamaterial vi har samlat in är av god kvalité och att värdena därmed ses 

som rimliga och inte innehåller för stor spridning (Djurfeldt et al., 2018). Där median och 

medelvärdet är en form av centralmått och standardavvikelsen är ett spridningsmått. 

Genom den deskriptiva statistiken genomför vi en univariat analys som betyder att vi 

studerar en variabel i taget. Deskriptiv analys genomförs för vår insamlade data under en 

tioårig tidsperiod, från 2008 till 2017. 

 

Tabell 1: Deskriptiv statistik   

 

  

ETR = Effektiva skattesatsen och är inkomstskatt dividerat med inkomst före ränta, skatt, 

avskrivningar samt nedskrivningar. ESG-score = det samlade värdet av företagets CSR-

prestation inom dimensionerna miljö, social och bolagsstyrning. WOCB = andelen 

kvinnliga styrelseledamöter beräknat i procent. ESG*WOCB = interaktionseffekten och 

är ESG-score multiplicerat med andelen kvinnliga styrelseledamöter. Size = storleken på 

företaget och är logaritmen av totala tillgångar efter att alla företags valuta omvandlats 

till svenska kronor. Board size = styrelsens storlek och är antalet styrelseledamöter. 

Leverage = skuldsättningsgrad och är långfristiga skulder delat med totala tillgångar. 

ROA = Return on assets och är rörelseresultat delat med totala tillgångar.  

 

Det som går att utläsa från den deskriptiva tabellen (se tabell 1) är att det totalt finns 8830 

observationer som är med i beräkningarna av tabellens alla variabler. ETR som beräknas 

i procent, är den effektiva skattesatsen. För ETR går det att utläsa ett medelvärde på 16,13 

och en median på 16,43, i och med att värdena är likartade betyder det att datamaterialet 



Katarina Nordin & Sofie Onsgård 

36 

 

är normalfördelad för den effektiva skattesatsen. Det finns inga extremvärden vilket även 

går att se utifrån ett minimum på -0,99 och ett maximum på 36,00, vilket är en normal 

gräns för effektiva skattesatsen. ESG-score, som anger hur bra företags prestationer är 

inom CSR, har relativt stor spridning vilket går att se då minimum har ett värde på 5,87 

och maximum har ett värde på 97,65. ESG-score tar ett värde mellan 0 och 100 vilket 

betyder att det finns en stor variation mellan de olika företagens ESG-score.  

 

Board size som mäter antalet styrelseledamöter visar ett medelvärde på 11,04 och en 

median på 11,00, det tyder på att dataunderlaget är normalfördelat. Standardavvikelsen 

är låg vilket innebär att datamaterialet inte har stor spridning. WOCB som är andelen 

kvinnor i styrelsen har ett minimum på 0,00 och ett maximum på 71,43 procent. Vi ser 

det som positivt att det finns en variation i materialet, då vi vill se hur andelen kvinnor 

kan ha en påverkan på sambandet CSR och aggressiv skatteplanering. Dock är 

datamaterialet något skev åt vänster då medelvärdet (13,86) är högre än medianen (12,50). 

Något anmärkningsvärt är att datamaterialet har ett medelvärde på 13,86 men ett 

maximum på 71,43, vilket tyder på att det finns enstaka företag som har en hög andel 

kvinnor i styrelsen.  

 

Leverage har ett maximum på 553,38 och ett medelvärde på 33,34 vilket betyder att 

datamaterialet har outliers. Att datamaterialet har outliers går även att se då 

standardavvikelsen har ett värde på 24,8 och en median på 30,87 vilket innebär att 

maximumvärde ligger över tre standardavvikelser från medianen. ROA är ett 

lönsamhetsmått, och beräknar företagens avkastning på sina tillgångar. Det som går att 

utläsa från tabell 1 är att ROA har en stor spridning, då det går att utläsa ett minimum på 

-136,34 och ett maximum på 100,83. Data för ROA har en standardavvikelse på 7,30 och 

en median på 5,22 vilket betyder att minimum och maximumvärdet ligger över tre 

standardavvikelser från medianen, vilket tyder på att det finns extremvärden. Size som är 

de totala tillgångarna är logaritmerad, vilket betyder att vi har gjort dataunderlaget mer 

normalfördelad och därav har vi ett minimum på 12,07 och ett maximum på 24,23. Det 

går även att se att dataunderlaget är logaritmerad då standardavvikelsen på 1,60 är låg i 

jämförelse med de andra variablernas standardavvikelse.  
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4.2 Korrelationsanalys 

Den bivariata analysen, som vi nämnt tidigare, handlar om att se om det finns ett samband 

mellan de olika variablerna och hur starkt sambandet är. Vi har tagit fram en 

korrelationsmatris från programmet IBM SPSS där korrelationskoefficienten Person´s r 

studeras (tabell 2). Här ser vi att den beroende variabeln ETR har en svag negativ 

korrelation med en signifikansnivå på p< 0,01 med både ESG-score (-0,052), WOCB (-

0,054), interaktionsvariabeln ESG*WOCB(-0,056) och leverage (-0,201). Vidare har 

ETR en svag positiv korrelation med ROA (0,161) på en signifikansnivå på p< 0,01, samt 

har ETR en svag positiv korrelation med Board size (0,026) men på en signifikansnivå 

på p< 0,05.  

Tabell 2: Korrelationsanalys  

 

ETR = Effektiva skattesatsen och är inkomstskatt dividerat med inkomst före ränta, skatt, 

avskrivningar samt nedskrivningar. ESG-score = det samlade värdet av företagets CSR-

prestation inom dimensionerna miljö, social och bolagsstyrning. WOCB = andelen 

kvinnliga styrelseledamöter beräknat i procent. ESG*WOCB = interaktionseffekten och 

är ESG-score multiplicerat med andelen kvinnliga styrelseledamöter. Size = storleken på 

företaget och är logaritmen av totala tillgångar efter att alla företags valuta omvandlats 

till svenska kronor. Board size = styrelsens storlek och är antalet styrelseledamöter. 

Leverage = skuldsättningsgrad och är långfristiga skulder delat med totala tillgångar. 

ROA = Return on assets och är rörelseresultat delat med totala tillgångar.  

 

För att kontrollera för felkällan multikollinearitet som vi tidigare har nämnt, granskar vi 

tabell 2 och ser att ingen korrelation mellan variablerna, förutom en, överstiger 0,9 som 

är gränsen för multikollinearitet enligt Djurfeldt et al. (2018) och Pallant (2016). 

Korrelationen som överstiger gränsen är mellan variablerna WOCB och 

interaktionsvariabeln ESG-score*WOCB (0,941) vilket är förståeligt då de till viss del 



Katarina Nordin & Sofie Onsgård 

38 

 

innehåller samma värden. Även ett VIF-test (se tabell 3) har genomförts med hjälp av 

IBM SPSS för att säkerställa felkällan multikollinearitet, och där ser vi att inget av 

värdena överstiger 2,5 (Djurfeldt et al., 2018). Problem med multikollinearitet i denna 

studie föreligger således inte.   

 

     Tabell 3: VIF-test 

 

ESG-score = det samlade värdet av företagets CSR-prestation inom dimensionerna miljö, 

social och bolagsstyrning. WOCB = andelen kvinnliga styrelseledamöter beräknat i 

procent. Board size = styrelsens storlek och är antalet styrelseledamöter. Leverage = 

skuldsättningsgrad och är långfristiga skulder delat med totala tillgångar. ROA = Return 

on assets och är rörelseresultat delat med totala tillgångar. Size = storleken på företaget 

och är logaritmen av totala tillgångar efter att alla företags valuta omvandlats till 

svenska kronor.  

 

För att kontrollera nästa felkälla homoskedasticitet har ett spridningsdiagram för 

residualerna och varje enskild oberoende variabel tagits fram med hjälp av programmet 

IBM SPSS. Spridningsdiagrammen visar en jämn spridning runt variablernas medelvärde 

vilket indikerar att datamaterialet är homoskedastisk.   

 

4.3 Regressionsanalys 

För att testa våra hypoteser har vi genomfört fyra regressionsanalyser som presenteras i 

tabell 4 och 5. Den första regressionsmodellen (ETR&ESG-score) tar hänsyn till den 

oberoende variabeln CSR-prestation (ESG-score) och alla kontrollvariabler inklusive 

dummyvariabler för land, industrier och år. Modellen har en signifikansnivå på p<0,00 

och en determinationskoefficient (R2) på 0,205 vilket betyder att 20,5% av variansen i 

den beroende variabeln effektiva skattesatsen (ETR) kan förklaras av de oberoende 

variablerna (Bryman & Bell, 2013). Skillnaden mellan determinationskoefficienten (R2) 

och den justerade determinationskoefficienten (Adj. R2) är väldigt liten (0,005) vilket 

betyder att R2 är riktig och att det inte finns något falskt samband som påverkat R2. Den 
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första regressionen visar således sambandet mellan den beroende variabeln effektiva 

skattesatsen (ETR) och den oberoende variabeln CSR-prestation (ESG-score) och avser 

därmed vår första hypotes.  

 

Hypotes 1:  

Det finns ett negativt samband mellan företags aggressiva skatteplanering och CSR-

prestationen. 

  

Resultaten i första modellen, tabell 4, visar om det finns ett signifikant samband mellan 

den beroende variabeln effektiva skattesatsen (ETR) och varje enskild oberoende 

variabel. Första modellen (ETR & ESG-score) visar på ett resultat där CSR-prestation 

(ESG-score) och leverage har ett negativt samband med en signifikantnivå på p<0,01 

med effektiva skattesatsen (ETR). Detta betyder att när CSR-prestationen (ESG-score) 

eller leverage ökar så minskar den effektiva skattesatsen (ETR). Board size, ROA och 

size har ett positivt samband på en signifikantnivå på p<0,01 med effektiva skattesatsen 

(ETR). Vilket betyder att när board size, ROA eller size ökar så ökar även den effektiva 

skattesatsen (ETR). Det som är av stor vikt för vår studie är det negativa signifikanta 

sambandet mellan CSR-prestation (ESG-score) och den effektiva skattesatsen (ETR). Då 

effektiva skattesatsen (ETR) mäter andelen skatt, kommer en minskning av ETR att 

innebära en ökning i aggressiv skatteplanering. Företag med en hög CSR-prestation 

betalar således mindre skatt enligt detta resultat, vilket enligt vår första hypotes betyder 

att det finns ett positivt samband och företag med hög CSR-prestation utför mer aggressiv 

skatteplanering. Då sambandet är signifikant är det tillförlitligt och vår första hypotes 

stöds ej av studiens resultat.  

 

Den andra regressionsmodellen (ETR & WOCB*ESG-score) i tabell 4 tar hänsyn till de 

oberoende variablerna, CSR-prestation (ESG-score) och andelen kvinnliga 

styrelseledamöter (WOCB) samt interaktionseffekten (ESG-score*WOCB) och alla 

kontrollvariabler inklusive alla dummyvariabler. Modellen har en signifikansnivå på 

p<0,00 och en determinationskoefficient (R2) på 0,206 vilket betyder att 20,6% av 

variansen i den beroende variabeln effektiva skattesatsen (ETR) kan förklaras av de 

oberoende variablerna. Det finns inget falskt samband som påverkat R2 i denna modell 

heller då skillnaden mellan determinationskoefficienten (R2) och den justerade 

determinationskoefficienten (Adj. R2) är väldigt liten (0,006). Den andra regressionen 
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visar således sambandet mellan den beroende variabeln effektiva skattesatsen (ETR) och 

båda de oberoende variablerna CSR-prestation (ESG-score) och andelen kvinnliga 

styrelseledamöter (WOCB) samt interaktionseffekten (ESG-score*WOCB) och avser 

därmed vår andra hypotes.  

 

Hypotes 2:  

Andelen kvinnliga styrelseledamöter har en positiv påverkan på CSR-prestations effekt 

på aggressiv skatteplanering.  

 

Andra modellen (ETR & WOCB*ESG-score) i tabell 4 visar ett negativt samband med 

en signifikantnivå på p<0,01 mellan CSR-prestation (ESG-score) och leverage med den 

effektiva skattesatsen (ETR). Detta betyder att när företagets CSR-prestation eller 

leverage ökar kommer den effektiva skattesatsen att minska. Variablerna board size, ROA 

och size har ett positivt samband med en signifikantnivå på p<0,01 med den effektiva 

skattesatsen (ETR). Vilket betyder att om någon av variablerna board size, ROA eller size 

ökar kommer även den effektiva skattesatsen att öka. Detta är helt samstämmigt med 

första modellens (ETR * ESG-score) resultat. Vidare ser vi att WOCB har ett negativt 

samband med den effektiva skattesatsen (ETR) vilket betyder att företag med större andel 

kvinnliga styrelseledamöter betalar mindre skatt och därmed skatteplanerar de mer. Detta 

samband är dock inte signifikant och vi kan därmed inte dra någon tillförlitlig slutsats. Vi 

ser även i tabell 4, andra modellen, att interaktionseffekten (ESG-score*WOCB) inte är 

signifikant med den effektiva skattesatsen och det finns därmed ingen moderation. 

Kvinnliga styrelseledamöter har därmed ingen effekt på sambandet mellan företags CSR-

prestation och aggressiv skatteplanering. Vår andra hypotes stöds ej av det resultat som 

vi har fått fram.  
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Tabell 4: Regressionsanalys 

 

ETR = Effektiva skattesatsen och är inkomstskatt dividerat med inkomst före ränta, skatt, 

avskrivningar samt nedskrivningar. ESG-score = det samlade värdet av företagets CSR-

prestation inom dimensionerna miljö, social och bolagsstyrning. WOCB = andelen 

kvinnliga styrelseledamöter beräknat i procent. ESG*WOCB = interaktionseffekten och 
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är ESG-score multiplicerat med andelen kvinnliga styrelseledamöter. Size = storleken på 

företaget och är logaritmen av totala tillgångar efter att alla företags valuta omvandlats 

till svenska kronor. Board size = styrelsens storlek och är antalet styrelseledamöter. 

Leverage = skuldsättningsgrad och är långfristiga skulder delat med totala tillgångar. 

ROA = Return on assets och är rörelseresultat delat med totala 

tillgångar.  Landstillhörighet: Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, Chile, Kina, 

Tjeckien Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Hong Kong, Ungern, Indien, 

Indonesien, Irland, Italien, Japan, Korea, Maldiverna, Mexico, Namibia, Nederländerna, 

Norge, Nya Zeeland, Österrike, Portugal, Qatar, Ryssland, Sydafrika, Slovenien, 

Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet, Taiwan, Förenade Arabemiraten, Storbritannien, 

USA. Industritillhörighet: Olja, råvaror, dagligvaror, sjukvård, konsumenttjänster, 

telekommunikation, energiförsörjning, finans, teknologi 

   

För att kunna svara på studiens tredje hypotes har två regressionsanalyser genomförts (se 

tabell 5). Hypotesen syftar på kritisk massa-teorin och undersöker om antalet kvinnliga 

styrelseledamöter har en betydelse, till att kunna påverka effekten av CSR-prestation på 

aggressiv skatteplanering.   

 

Första modellen i tabell 5 (färre än 3 kvinnor), har en signifikansnivå på p<0,00 och en 

determinationskoefficient (R2) på 0,216 vilket betyder att 21,6% av variansen i den 

beroende variabeln effektiva skattesatsen (ETR) kan förklaras av de oberoende 

variablerna. Skillnaden mellan determinationskoefficienten (R2) och den justerade 

determinationskoefficienten (Adj. R2) är väldigt liten (0,008) vilket betyder att R2 är riktig 

och att det inte finns något falskt samband som påverkat R2.   

  

Andra modellen i tabell 5 (3 eller fler kvinnor), har en signifikansnivå på p<0,00 och en 

determinationskoefficient (R2) på 0,237 vilket betyder att 23,7% av variansen i den 

beroende variabeln effektiva skattesatsen (ETR) kan förklaras av de oberoende 

variablerna. Det är en liten skillnad (0,024) mellan determinationskoefficienten (R2) och 

den justerade determinationskoefficienten (Adj. R2) och R2 är därmed sann. Som tidigare 

nämnts avser tabell 5 och de två modellerna, att besvara hypotes 3.  

 

Hypotes 3: 

Effekten av företagets CSR-prestation på aggressiv skatteplanering blir större när de 

kvinnliga styrelseledamöterna är tre eller fler. 

 

Resultatet i tabell 5 visar att size har en signifikansnivå på p<0,00 för båda modellerna, 

men koefficienten ökar när antalet kvinnor är tre eller fler. Leverage har fortsatt en negativ 
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koefficienten på en signifikansnivå på p<0,00 som tidigare och ROA har fortsatt en 

positiv koefficient på en signifikansnivå på p<0,00. Board size i första modellen har ett 

positivt samband med en signifikansnivå på p<0,00 medan den andra modellen inte är 

signifikant för board size. Vidare ser vi att det fortfarande finns ett negativt signifikant 

samband mellan den beroende variabeln ETR och ESG-score i företag med färre än tre 

kvinnor i styrelsen, dock är sambandet inte signifikant i företag med tre eller fler kvinnor 

i styrelsen. Vidare ser vi att interaktionseffekten har skiftat och blivit negativ i företag 

med tre eller fler kvinnor, vilket betyder att interaktionseffekten kommer påverka 

sambandet mellan CSR-prestation och ETR åt motsatt håll. Företag med tre eller fler 

kvinnor kommer betala mer skatt än företag med färre kvinnor, alltså skatteplanera 

mindre. Dock är detta samband inte signifikant och resultatet blir därför inte tillförlitligt. 

Vi kan därmed inte dra någon slutsats, att antalet kvinnor i styrelsen har en betydande 

effekt på sambandet mellan aggressiv skatteplanering och CSR-prestationen.  
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Tabell 5: Regressionsanalys (färre än 3 kvinnor/ 3 eller fler kvinnor) 

 

ETR = Effektiva skattesatsen och är inkomstskatt dividerat med inkomst före ränta, skatt, 

avskrivningar samt nedskrivningar. ESG-score = det samlade värdet av företagets CSR-

prestation inom dimensionerna miljö, social och bolagsstyrning. WOCB = andelen 
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kvinnliga styrelseledamöter beräknat i procent. ESG*WOCB = interaktionseffekten och 

är ESG-score multiplicerat med andelen kvinnliga styrelseledamöter. Size = storleken på 

företaget och är logaritmen av totala tillgångar efter att alla företags valuta omvandlats 

till svenska kronor. Board size = styrelsens storlek och är antalet styrelseledamöter. 

Leverage = skuldsättningsgrad och är långfristiga skulder delat med totala tillgångar. 

ROA = Return on assets och är rörelseresultat delat med totala 

tillgångar.  Landstillhörighet: Australien, Belgien, Brasilien, Kanada, Chile, Kina, 

Tjeckien Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Hong Kong, Ungern, Indien, 

Indonesien, Irland, Italien, Japan, Korea, Maldiverna, Mexico, Namibia, Nederländerna, 

Norge, Nya Zeeland, Österrike, Portugal, Qatar, Ryssland, Sydafrika, Slovenien, 

Spanien, Sverige, Schweiz, Turkiet, Taiwan, Förenade Arabemiraten, Storbritannien, 

USA. Industritillhörighet: Olja, industri, råvaror, dagligvaror, sjukvård, 

konsumenttjänster, telekommunikation, energiförsörjning, finans, teknologi 
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5. Diskussion 

5.1 CSR-prestation och effektiva skattesatsen 

Hur mycket skatt ett företag ska betala kan ses som förutbestämt då det är styrt av lagar 

och regler. Företagen kan dock styra lite själva hur mycket skatt de ska betala genom att 

skatteplanera, där vissa företagskulturer främjar en aggressiv skatteplanering (Hoi et al., 

2013). CSR´s grundtanke är att företag ska ta sitt ansvar och tillgodose samhället samt 

dess intressenter (Carroll, 2015). Tidigare studier har visat varierande resultat mellan 

företags CSR-prestation och aggressiv skatteplanering. Merparten av tidigare forskning 

(bl.a Lanis & Richardson, 2018; Hoi et al., 2013; Kim & Im, 2017) har hittat ett negativt 

samband mellan företags CSR-prestation och graden av aggressivitet i sin 

skatteplanering, vilket innebär att en bra CSR-prestation resulterar i låg aggressiv 

skatteplanering. Det finns dock tidigare studier (Davis et al., 2016; Godfrey, 2005) som 

har visat att företag med en bra CSR-prestation använder skatteplanering för att minska 

sin skatt. Eftersom merparten av tidigare studier har hittat ett negativt samband mellan 

aggressiv skatteplanering och företags CSR-prestation förväntade vi oss även i denna 

studie att hitta detta samband ur ett globalt perspektiv. Hypotes 1 bygger på idén om att 

företag vill göra gott för samhälle och dess intressenter, och eftersom skattemedel 

finansierar välfärden så formulerades studiens första hypotes enligt nedan:   

    

Hypotes 1: Det finns ett negativt samband mellan företags aggressiva skatteplanering 

och CSR-prestation. 

 

Resultatet visar att ESG-score har ett signifikant negativt samband med den effektiva 

skattesatsen. Detta betyder att när CSR-prestationen ökar kommer företagen att betala in 

mindre i skatt, vilket betyder att dessa företag utför mer aggressiv skatteplanering och det 

finns således ett positivt samband mellan CSR och aggressiv skatteplanering. Vårt 

empiriska resultat är motsägande mot majoriteten av tidigare forskning som har hittat ett 

negativt samband (Lanis & Richardson, 2018; Hoi et al., 2013; Kim & Im, 2017). Vårt 

positiva samband kan förklaras av att företag skatteplanerar av ekonomiska skäl, och att 

det är mer lönsamt för företagen att investera i CSR istället, som är en mindre kostnad för 

företagen. Godfrey (2005) menar att företag tar hjälp av CSR för att reducera risken att 

få ett negativt rykte och minskat förtroende från intressenterna när företaget utför 

aggressiv skatteplanering. Om vårt resultat hade visat ett negativt samband skulle det 
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bland annat kunna förklaras av intressentteorin (Laplume et al., 2008; Freeman, 1984) 

som vill beakta alla intressenter såväl inom som utanför företaget. Det kan därför ses som 

en motivation för företagen att betala mer skatt för att kunna möta intressenternas krav på 

ett ökat CSR-engagemang (Cook & Glass, 2018). Genom att betala mer i skatt bidrar 

företagen till att finansiera välfärden som i slutändan kan gynna företagets intressenter. 

Till följd av detta förklarar vi vårt positiva samband med att företaget inte anser att de 

agerar olagligt genom att ha en aggressiv skatteplanering (Davis et al., 2016). Genom ett 

förbättrat finansiellt resultat kan företagen beakta intressenterna genom bland annat 

sysselsättning. 

 

5.2 Hur kvinnor påverkar sambandet: CSR och aggressiv 

skatteplanering 

Tidigare forskning visar att kvinnor i styrelsen kan påverka företagets engagemang till att 

investera i CSR. Företagets CSR-prestation förbättras vid en ökad närvaro av kvinnliga 

styrelseledamöter (Byron & Post, 2016; Bear et al., 2010; Hyun et al., 2016) då kvinnor 

bland annat är mer medvetna om sitt och företagets rykte (Bear et al., 2010) och lägger 

därmed ett större fokus än männen på att investera i CSR. Att investera i CSR ses som 

bra utifrån intressenternas perspektiv då det visar på att företaget bryr sig om samhället 

vilket bidrar till att företaget sänder ut en positiv bild till intressenterna (Terjesen et al., 

2016). Kvinnor tänker mer på intressenterna och ser till att svara på deras krav om att öka 

sitt engagemang inom CSR (Velte, 2017), då kvinnor ser det som viktigt att skapa en god 

relation med sina intressenter (Arayssi et al., 2016). Enligt Bernardi och Threadgill (2010) 

tänker även kvinnor i större utsträckning än män på sina anställda samt på samhället som 

bidrar till ökat CSR-engagemang. Mångfald i styrelsen krävs för att ett bredare perspektiv 

ska tas i beaktning vid beslutsfattandet. Kvinnor besitter andra kunskaper och värderingar 

som påverkar den information som tas i beaktning, som gör att bättre beslut kan fattas än 

om enbart män sitter i styrelsen (Byron & Post, 2015; 2016). Majoriteten av tidigare 

forskning visar därmed på att kvinnliga styrelseledamöter investerar mer än deras manliga 

kollegor inom CSR och påverkar således företagets engagemang till att investera i CSR.  

  

Dock finns det som tidigare diskuterats studier som visar att det existerar ett svagt 

samband eller inget samband alls mellan kvinnliga styrelseledamöter och företagets CSR-

prestation. Galbreath (2011) finner ett vagt samband som visar på att kvinnor i styrelsen 
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endast till en viss del kan påverka företagets prestationer inom CSR. Vidare finner Khan 

(2010) inget som tyder på att kvinnor kan vara en faktor som påverkar hur företaget CSR-

rapporterar och hur bra företaget presterar inom CSR.      

  

Det finns som tidigare nämnt få studier om hur kvinnor i styrelsen kan påverka företagens 

benägenhet till att utföra aggressiv skatteplanering. Lanis et al. (2017) är vad de själva 

säger en av de första studierna som undersöker om det existerar ett samband och deras 

resultat visar på att kvinnor i styrelsen bidrar till att företaget skatteplanerar mindre. Detta 

kan ses vara i enlighet med tidigare studier som pekar på att kvinnor är mindre 

riskbenägna än män (Byrnes et al., 1999), och att aggressiv skatteplanering kan ses som 

en stor risk för företaget då det kan leda till ett sämre rykte. Detta stödjs av Arayssi (2016) 

som finner att de styrelser som innefattar en högre andel kvinnor även har en lägre 

risknivå. Det innebär att kvinnor är mindre villiga att utföra aggressiv skatteplanering då 

det är en riskfylld aktivitet.  

  

Enligt Lanis och Richardson (2018) finns det faktorer som kan påverka sambandet mellan 

CSR och aggressiv skatteplanering, där de har undersökt externa styrelseledamöter som 

en faktor. De externa styrelseledamöterna ses som oberoende och har en annan syn vilket 

gör att ett bredare perspektiv tas i beaktning vid beslutsprocessen. Terjesen et al. (2016) 

menar att kvinnor kan vara en faktor som bidrar till att styrelsen blir mer oberoende och 

borde således även kunna påverka sambandet, CSR och aggressiv skatteplanering. Vidare 

påverkas aggressiv skatteplanering av hur företaget presterar inom CSR. Företag är alltid 

ute efter att ha ett positivt rykte något som inte överensstämmer med aggressiv 

skatteplanering. Det beror på att skatteplanering kan ses som skatteflykt och 

motsägelsefullt om företaget har stort engagemang inom CSR, då skatteflykt tyder på att 

företaget inte är villiga att ta sitt sociala ansvar (Kim & Im, 2017). Tidigare studier tyder 

därmed på att andelen kvinnliga styrelseledamöter har en påverkan på sambandet mellan 

CSR och aggressiv skatteplanering. Vi har därför i vår andra hypotes testat detta, vilket 

avser att besvara studiens syfte.  

  

Hypotes 2: Andelen kvinnliga styrelseledamöter har en positiv påverkan på CSR-

prestations effekt på aggressiv skatteplanering 
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Vårt empiriska resultat visar att andelen kvinnliga styrelseledamöter (WOCB) har ett 

icke-signifikant negativt samband med den effektiva skattesatsen (ETR), där 

koefficienten har ett värde på -0,014. Resultatet tyder således på att kvinnor i styrelsen 

inte har någon betydande inverkan på företagets effektiva skattesats. Vårt resultat är 

därmed inte i enlighet med Lanis et al. (2017) som finner att kvinnor i styrelsen kan 

påverka hur företaget skatteplanerar. Då vår studie utgår från ett globalt perspektiv kan 

det vara en orsak till varför vi inte finner samma samband som Lanis et al. (2017) gör. 

 

Vidare kan vi se att interaktionsvariabeln, CSR-prestation och andelen kvinnliga 

styrelseledamöter (ESG*WOCB), har ett icke-signifikant positivt samband med den 

effektiva skattesatsen (ETR) där koefficienten har ett värde på 0,059. Det betyder att 

andelen kvinnliga styrelseledamöter inte kan påverka CSR-prestationens effekt på 

aggressiv skatteplanering. Resultatet är därmed inte i enlighet med majoriteten av 

tidigare forskning (Bernardi & Threadgill, 2010; Bear et al., 2010; Williams, 2003; 

Lanis et al., 2017) som tyder på att kvinnor kan påverka CSR-prestationens effekt på 

aggressiv skatteplanering. Vår studie kan anses till viss del stämma överens med Khan 

(2010) som inte heller hittade ett samband mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter 

och företagets CSR-prestation. Resultatet visade inte på att kvinnor i styrelsen kan 

påverka hur ett företag presterar inom CSR. Om resultatet däremot hade varit 

signifikant hade det inneburit att kvinnliga styrelseledamöter kan påverka företagens 

beslut gällande CSR och aggressiv skatteplanering. Kvinnliga styrelseledamöter hade då 

kunnat påverka CSR-prestationens effekt på aggressiv skatteplanering. Detta hade varit 

i enlighet med vår hypotes två, men då resultatet inte är signifikant kan vi inte dra några 

slutsatser om att kvinnliga styrelseledamöter kan påverka detta samband. 

  

En anledning till att vårt resultat inte tyder på att andelen kvinnliga styrelseledamöter har 

en påverkan på sambandet CSR och aggressiv skatteplanering, kan vara att kvinnors 

åsikter inte får ta plats i styrelsen. Kvinnornas åsikter hindras av männen och kvinnorna 

kan därmed inte påverka styrelsens beslut (Williams, 2003; Galbreath, 2011). Detta är i 

enlighet med kritisk massa-teorin som menar att det krävs minst tre kvinnor i styrelsen 

för att deras röster och åsikter ska höras (Cook & Glass, 2018). Detta testas i vår tredje 

hypotes för att ta reda på om det kan vara en bakomliggande anledning till varför vi inte 

ser något i vår studie gällande att kvinnor kan påverka sambandet CSR och aggressiv 

skatteplanering som tidigare studier tyder på att kvinnor borde 
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5.3 Kritiska massan 

Det finns som tidigare diskuterat en del studier som har visat på att kvinnor kan vara en 

faktor som påverkar företagens beslut. Kvinnor har andra kunskaper och egenskaper som 

påverkar kvinnornas åsikter och vad de vill att företaget investerar i (Byron & Post, 2016). 

Dock hittade vi inget som tyder på att kvinnliga styrelseledamöter kan påverka 

sambandet, CSR och aggressiv skatteplanering. En orsak som vi tidigare har diskuterat i 

studien är kritisk massa-teorin. Att en anledning till att vi inte hittade ett resultat som 

tyder på att kvinnliga styrelseledamöter har en påverkan på CSR-prestationens effekt på 

aggressiv skatteplanering, är att kvinnorna inte får möjlighet till att påverka styrelsens 

beslut då deras åsikter inte får chansen att höras (Galbreath, 2011). Kritisk massa-teorin 

utgår från att det borde finnas minst tre kvinnor i styrelsen, för att kvinnor ska ha chansen 

till att påverka styrelsens beslut (Cook & Glass, 2018; Manita et al., 2018). Genom 

hypotes tre avser vi att testa kritisk massa-teorin, om detta är en bakomliggande orsak till 

varför vi inte ser att kvinnor i styrelsen kan påverka sambandet CSR och aggressiv 

skatteplanering. 

 

Hypotes 3: Effekten av företagets CSR-prestation på aggressiv skatteplanering blir större 

när de kvinnliga styrelseledamöterna är tre eller fler.  

 

Vårt resultat visar att antalet kvinnor i styrelsen inte har någon direkt påverkan på 

effektiva skattesatsen. Både företagen med mindre än tre kvinnor respektive fler än tre 

kvinnor i styrelsen visar på ett positivt samband med en koefficient på 0,025 respektive 

0,023. Men då resultatet inte är signifikant går det inte att dra någon tillförlitlig slutsats. 

Hade resultatet varit signifikant hade det varit i enlighet med Lanis et al. (2017) då deras 

studie visade på att kvinnor i styrelsen kan påverka företagets aggressiva 

skatteplanering. Deras resultat kan förklaras av att kvinnor är mindre riskbenägen än 

män (Byrnes et al., 1999) och då skatt ses som en risk (Chen et al., 2014) bidrar det till 

att företagen minskar sin aggressiva skatteplanering när andelen kvinnliga 

styrelseledamöter ökar. Vårt resultat visar dock inte att det finns någon signifikant 

skillnad mellan de företag som har fler respektive färre än tre kvinnor i styrelsen när det 

kommer till skatteplanering.  
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Enligt vårt resultat tyder inget på att den kritiska massan spelar någon roll då varken 

företag med färre än tre kvinnor respektive tre eller fler kvinnor i styrelsen kan påverka 

sambandet mellan CSR och aggressiv skatteplanering. Vi finner att 

interaktionsvariabelns (ESG*WOCB) effekt på effektiva skattesatsen har en positiv 

koefficient på 0,022 för de företagen med färre än tre kvinnor i styrelsen och för de 

företag med fler än tre kvinnor i styrelsen visas ett resultat som är negativt, med en 

koefficient på -0,022. Dock är ingen av resultaten signifikanta, detta betyder att vi får 

göra antagandet att det inte existerar något samband. En anledning till att vi inte hittar 

ett signifikant resultat som tyder på att kritisk massa-teorin kan vara en bakomliggande 

orsak till varför vi ser att kvinnor inte kan påverka sambandet (CSR och aggressiv 

skatteplanering) kan vara på grund av styrelsens storlek. Enligt Arayssi et al. (2016) har 

en större styrelse svårare att kommunicera, vilket gör att varje styrelseledamot även har 

det svårare att påverka styrelsens beslut. Därför kan en bakomliggande orsak vara att de 

styrelser som har fler än tre kvinnor i styrelsen även generellt är av det större slaget, och 

därav kommer inte kvinnornas åsikter fram trots att den kritiska massan uppfylls.   

 

Vidare kan det även finnas andra skäl till varför vi inte ser att kvinnliga styrelseledamöter 

har en signifikant påverkan på sambandet (CSR och aggressiv skatteplanering). Det kan 

bero på att det föreligger mätningsfel som gör att vi inte får fram det resultat som vi trodde 

att vi skulle uppnå med studien. Tidigare forskning har inte förlitat sig på ett enda mått 

när det gäller mätningen av företagens skatteplanering, utan tidigare studier pekar på ett 

existerande problem som finns, gällande att hitta ett enda mått som är tillräckligt effektivt. 

Det beror på att alla mått för aggressiv skatteplanering har sina begränsningar (Hoi et al., 

2013; Lanis & Richardson, 2018). De studier som har funnit att andelen kvinnliga 

styrelseledamöter kan påverka skatten samt förhållandet mellan CSR och aggressiv 

skatteplanering har möjligtvis mätt skatten på ett annat sätt. Om vi hade använt ett annat 

mått för att mäta aggressiv skatteplanering hade vi kanske fått fram ett annat resultat. 
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6. Slutsats  

Studiens syfte var att förklara hur andelen kvinnor i styrelsen påverkar sambandet mellan 

företagets aggressiva skatteplanering och CSR-prestation. Vi ville genom studien 

undersöka hur kvinnor kan bidra till att fatta andra beslut än männen och därav påverka 

företagets engagemang inom CSR och aggressiva skatteplanering. För att förklara detta 

genomfördes en empirisk undersökning där sekundärdata samlades in från databasen 

Thomson Reuters och tre hypoteser deducerades utifrån tidigare forskning. Därefter har 

studiens syfte testats i en multipel regressionsanalys för att studera om andelen kvinnliga 

styrelseledamöter kan vara en utomstående variabel som kan påverka sambandet mellan 

CSR och aggressiv skatteplanering. 

 

Vårt resultat tyder på att kvinnor inte kan påverka hur företaget presterar inom CSR och 

hur företaget väljer att skatteplanera. Detta skiljer sig mot tidigare studier som har funnit 

att kvinnor borde kunna påverka företagets skatteplanering och CSR-prestationens effekt 

på aggressiv skatteplanering (Bernardi & Threadgill, 2010; Bear et al., 2010; Williams, 

2003; Lanis et al., 2017). En anledning till vårt resultat kan vara att kvinnors åsikter inte 

får ta plats i styrelsen och därav inte påverka. Detta är i enlighet med kritisk massa-teorin 

som vi även har studerat, dock fann vi inga bevis på att denna teori är en orsak till vårt 

resultat till att kvinnor inte kan påverka sambandet (CSR och aggressiv skatteplanering). 

Det kan fortfarande vara en bakomliggande orsak till resultatet men att de styrelser som 

innefattar fler än tre kvinnor är av det större slaget som gör att kvinnors åsikter inte får 

höras tillräckligt (Arayssi et al., 2016). Denna studie finner således inget stöd för att 

kvinnor i styrelsen kan påverka sambandet mellan företagets aggressiva skatteplanering 

och CSR-prestation. 

  

6.1 Teoretiskt bidrag 

Denna studien är den första att undersöka hur kvinnor i styrelsen kan vara en 

utomstående variabel som bidrar till att förändra sambandet mellan företagets CSR-

prestation och aggressiva skatteplanering, vilket har genomförts med hjälp av en 

multivariat analys. Då majoriteten av tidigare studier inom detta området endast har 

studerat kvinnors påverkan på CSR (Hyun et al., 2016; Bear et al., 2010) respektive 

kvinnors påverkan på aggressiv skatteplanering (Lanis et al., 2017) anser vi att vi 

utvecklar forskningsfronten och fyller en del av det forskningsgap som finns, genom att 
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ta in kvinnor som en modererande variabel. Vår studie bidrar således till det 

företagsekonomiska ämnet.   

 

Vår studie utförs även på globala företag, vilket ingen annan tidigare forskning har gjort 

då enskilda länder eller Europa har studerats. Detta kan vara en intressant aspekt att se på 

då andelen kvinnliga styrelseledamöter, aggressiv skatteplanering och CSR-prestation 

kan skilja sig åt mellan länderna. Det gör att vi kan göra en helhetsbedömning hur det 

generellt ser ut globalt. 

 

6.2 Praktiskt bidrag 

Genom vår studie har vi bidragit med ny kunskap som kan vara värdefull för företag. 

Genom att vi hittade ett positivt signifikant samband för aggressiv skatteplanering och 

CSR, fann vi ett resultat som var i motsats till det vi hade förväntat oss, då tidigare 

studier mestadels pekat på att det existerar ett negativt samband mellan CSR och 

aggressiv skatteplanering (bl.a. Lanis & Richardson, 2018; Kim & Im, 2017). Det 

betyder att företag som väljer att investera i CSR även är mer benägna till att utföra 

aggressiv skatteplanering vilket kan ses som ett problem, då tidigare forskning 

(Huseynov & Klamm, 2012) pekar på att aggressiv skatteplanering är något socialt 

oansvarigt och motsägelsefullt om man samtidigt investerar i CSR. Det krävs därför en 

ökad bevakning av företagen för att försöka minska företags aggressiva skatteplanering, 

för att mer pengar ska gå till samhällsutveckling. Våra resultat ger därför en värdefull 

bild av hur företag globalt ser på skatteminskning i förhållande till CSR. 

 

Vårt resultat ger även en värdefull kunskap då studien visar att företag inte behöver 

fokusera på att ta in fler kvinnor i styrelsen om företaget vill uppnå ett annat resultat 

gällande CSR och aggressiv skatteplanering, då resultatet inte tyder på att kvinnor har 

inverkan på sambandet mellan CSR och aggressiv skatteplanering. Det finns andra 

faktorer som kan ha en påverkan på CSR och aggressiv skatteplanering som kan vara 

viktigare att satsa på. 

 

6.3 Bidragens trovärdighet, giltighet och relevans 

Studien har en deduktiv ansats där vi har utgått från tidigare forskning för att bygga upp 

våra hypoteser. Vi har använt mått, begrepp och analysmetoder på liknande sätt som andra 
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studier inom samma ämnesområde och vårt resultat och dess bidrag kan därför ses som 

trovärdigt. Vi har även använt databasen Thomson Reuters som är en av de största 

databaserna över ESG-information (Thomson Reuters, 2018). Då databasen ger 

oberoende information om en stor mängd företag bidrar det till att studien är baserad på 

en pålitlig och trovärdig data.  

 

Studiens kvantitativa forskningsstrategi har för avseende att generalisera resultatet, 

huruvida resultatet är generaliserbart beror på studiens urval (Bryman & Bell, 2013). Vår 

studie har ett icke-slumpmässigt urval då databasen Thomson Reuters inte innehåller 

information för företag från alla världens länder, risken med ett icke-slumpmässigt urval 

är att det inte speglar hela populationen på ett rättvist sätt. Även om icke-slumpmässiga 

urval har vissa begränsningar är det en vedertagen metod inom redovisningsforskningen. 

På grund av storleken på vårt urval kan resultatet med viss försiktighet generaliseras.  

 

Hur mycket ansvar för hållbarhet företag tar och hur mycket skatt företag faktiskt betalar 

är två viktiga frågor i dagens samhälle, vilket visar på studiens relevans. Företagen 

förväntas idag ta sitt ansvar när det kommer till hållbarhet och ansvarstagandet påverkar 

hur olika intressenter ser på företaget och dess bidrag till samhället (Carroll, 2015). 

Kvinnor och bolagsstyrning är också ett relevant ämne då antalet kvinnor i styrelsen idag 

är låg (EU-kommissionen, 2018; http://www.2020wob.com) och det är av intresse att 

studera hur kvinnor kan påverka bolagsstyrningen.  

 

6.4 Studiens begränsningar 

Vid den sekundära datainsamlingen tog vi användning av databasen Thomson Reuters 

Datastream, studiens urval har därför varit begränsad till de företagen som fanns 

tillgängliga i databasen. Vårt urval kan därför inte ses som slumpmässigt då vi är 

begränsade till dessa företag och vi var även tvungna att ta bort företag som saknade värde 

för något av åren. Detta gjorde att urvalet blev begränsat till de företagen som hade 

fullständig data. Då urvalet inte är slumpmässigt kan urvalet inte spegla en hel population 

på ett rättvist sätt enlig Bryman och Bell (2013). Om vi hade genomfört ett slumpmässigt 

urval kunde det ha resulterat i ett annat resultat, och det kan vara en anledning till varför 

vår studies resultat skiljer sig mot vad majoriteten av tidigare studier visar på.  
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En annan begränsning är att vi tog användning av måttet ESG-score, som inkluderar alla 

CSR-dimensionerna i ett enda mått. CSR-dimensionerna är de sociala, ekonomiska och 

miljömässiga perspektiven. Detta kan ha en inverkan på vårt resultat då vi inte ser vilka 

dimensioner som har ett negativt respektive positivt samband med den aggressiva 

skatteplaneringen. Tidigare studier av Laguir et al. (2015) visar att företagets aggressiva 

skatteplanering främst beror på den sociala och ekonomiska dimensionen. Att det finns 

ett negativt samband mellan sociala dimensionen och aggressiv skatteplanering och ett 

positivt samband mellan den ekonomiska dimensionen och aggressiv skatteplanering. Vi 

borde ha studerat de enskilda dimensionerna (sociala, ekonomiska och miljömässiga) för 

att kunna få en djupare förståelse för hur resultatet påverkas beroende på vilken dimension 

företaget väljer att investera i. Det hade därför varit intressant att särskilja dimensionerna 

åt för att se om man kan få fram andra resultat då.      

 

En annan begränsning i denna studie har varit att endast ett mått använts vid mätning av 

företagens aggressiva skatteplanering. Tidigare studier (Lanis & Richardson, 2018; Hoi 

et al., 2013 pekar på att minst två mått bör användas för att öka tillförlitligheten på det 

som mäts, då ingen tidigare forskning har hittat ett enda mått som är tillräckligt bra. Vi 

valde att enbart ta användning av måttet ETR då det fanns en begränsad tidsram samt var 

dataunderlaget även begränsad till databasen Thomson Reuters. Thomson Reuters hade 

inte alla variabler tillgängligt vid mätning av företags skatteplanering vilket gjorde att vi 

fick begränsa studien till att använda endast måttet ETR. Detta kan ha påverkat resultatet 

och kan vara en anledning till varför studien skiljer sig från majoriteten av tidigare 

forskning.  

 

6.4 Förslag till framtida forskning 

Att ta in fler kvinnor i styrelsen och göra det mer jämställt, kan ses som en viktig fråga 

som alla företag bör ta hänsyn till. Tidigare forskning (Byron & Post, 2015; Galbreath, 

2011) tyder på att kvinnor kan genom sina kunskaper, intressen och åsikter bidra till att 

ett bredare perspektiv tas i beaktande och därmed inkluderas viktiga aspekter. Som 

tidigare nämnts är andelen kvinnliga styrelseledamöter väldigt låg. Trots att vi inte 

kunde finna några signifikanta resultat finns det mycket tidigare forskning (Byron & 

Post, 2015; Velte, 2017) som tyder på att kvinnor kan påverka styrelsen och då även 

styrelsens beslut gällande CSR och aggressiv skatteplanering. Vi har i denna studie inte 

funnit några tydliga bevis för detta genom den data och de företag vi har undersökt. 
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Men det kan därför vara värt att studera detta vidare för att få en bättre förståelse för hur 

kvinnor kan påverka sambandet mellan CSR och aggressiv skatteplanering. 

 

Förslag till fortsatt forskning kan vara att studera detta samband igen, men att man 

skiljer CSR-dimensionerna åt för att studera om andelen kvinnliga styrelseledamöter 

kan ha bättre inverkan på någon av dimensionerna. Tidigare studier tyder på att CSR-

dimensionerna kan ha olika påverkan på skattebetalningen till exempel om företag 

investerar inom den sociala dimensionen kommer skattebetalningen att öka, det vill 

säga aggressiva skatteplaneringen kommer att minska.  

 

Det kan även vara intressant att studera detta samband igen men att man väljer att mäta 

företags aggressiva skatteplanering med ett annat mått än ETR, för att se om detta kan 

resultera i ett annat resultat. Ett förslag är att använda en annan databas än Thomson 

Reuters datastream för att få tillgång till andra mätvärden och på så sätt mäta aggressiv 

skatteplanering på fler än ett sätt.  

 

Någonting som även kan vara intressant att studera närmare är företags industri- och 

landstillhörighet. Vi har i denna studie använt dessa som kontrollvariabler, men vidare 

forskning skulle kunna undersöka företagens tillhörighet för att se om det är skillnad 

mellan länder och industrier när det kommer till skatteplanering. Tidigare studier har 

visat på att det kan finnas skillnader mellan länder när det kommer till hur man ser på 

skatt och CSR (Davis et al., 2016). Det kan även finnas skillnader i skattebetalning 

mellan industrier då de styrs av olika lagar och regler (Lanis & Richardson, 2018).
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