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Författare: Mia Hollsten och Daniel Svensson 

 

Handledare: Jan Svanberg 

 

Datum: 2019 – januari 

 

 

Syfte: CSR är idag ett väl använt och diskuterat begrepp. Även företagsskatt är ett omdiskuterat 

ämne där många av de metoder som företag använder sig av för att kraftigt minska skatten kan 

ifrågasättas. Då skatt kan ses som ett sätt att bidra till samhället i stort har studier av CSR, som är 

ett socialt ansvarstagande, blivit intressant att studera i förhållande till skatt. Motstridiga studier 

leder dock till att ett behov finns att undersöka faktorer som kan påverka förhållandet. Ägarstruktur 

kan ha en påverkan på hur arbetet med företags sociala ansvarstagande ser ut samt hur 

skatteaggressivt det är. Den föreliggande studien undersöker därför om insiderägande är en faktor 

som har en modererande effekt på förhållandet mellan CSR och skatteaggressivitet. 

 

Metod: Studien utgår från en positivistisk forskningsfilosofi med en hypotetisk-deduktiv ansats. 

Studien har en kvantitativ strategi och en longitudinell design som genomförts med data över tio år 

från 273 publika europeiska företag, för åren 2008–2017. I studien har sekundärdata använts 

inhämtad från databasen Thomson Reuters Eikon. Insamlat datamaterial har analyserats i 

statistikprogrammet SPSS. 

 

Resultat & slutsats: Resultaten visar att insiderägande har en modererande effekt på sambandet 

mellan CSR och skatt. Genom undersökningen framkommer det att det är nivån av insiderägande 

som bestämmer riktningen på förhållandet mellan CSR och skatteaggressivitet. Slutsatsen som kan 

nås är att ägarstruktur är en faktor som bör tas i beaktning vid studier av sambandet mellan skatt 

och CSR. 

 

Examensarbetets bidrag: Undersökningen lämnar ett unikt bidrag till redovisningsforskningen då 

den är den enda att studera ägarstrukturens påverkan på CSR och skatteaggressivitet genom att titta 

på insiderägande. Studien lämnar också ett praktiskt bidrag till myndigheter och organisationer om 

de ägarstrukturer som kan påverka företags inställning till hållbarhetsredovisning och 

skattebeteende. Utöver detta breddas den empiriska forskningen på europeiska bolag och 

sambandet mellan CSR och skatt.  

 

Förslag till fortsatt forskning: Förslag till vidare forskning ges i form av studier på vilken typ av 

aktier som innehas av insiders, det vill säga om innehavet innebär röststarka aktier eller inte. 

Förslag ges också till att studera olika grupper av insiders då det kan finnas skillnader inom en bred 

definition av insiders i huruvida personen i stor utsträckning associeras med företaget. Det ges även 

förslag på att inte mäta CSR som ett samlat begrepp utan istället studera dimensionerna som 

separata beroende variabler då det kan finnas skillnader som inte upptäcks då begreppet mäts som 

en helhet. 

 

Nyckelord: CSR, skatteaggressivitet, insider, ägarstruktur, ägarkoncentration 
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Aim: CSR is an often-used term and a well-discussed topic. Corporate tax is also an often debated 

subject where many of the methods used by companies to greatly reduce tax can be questioned. 

Since tax can be seen as a way to contribute to society at large, studies of CSR, which is a way for 

companies to take social responsibility, have become interesting to study in relation to tax. 

Contradicting studies, however, lead to the need to investigate factors that may affect the 

relationship. Ownership structure can have an impact on corporate social responsibility and how 

tax-aggressive a company is. This study therefore investigates whether insider ownership is a 

factor that has a moderating effect on the relationship between CSR and tax aggressiveness. 

 

Method: The study is based on a positivistic research philosophy with a hypothetical-deductive 

approach. The study has a quantitative strategy and a longitudinal design using ten-year data of 273 

public European companies, for the years 2008-2017. In the study, secondary data has been used 

retrieved from the Thomson Reuters Eikon database. Collected data has been analyzed in the 

statistical program SPSS. 

 

Result & Conclusions: The results show that insider ownership has a moderating effect on the 

relationship between CSR and tax. This study shows that it is the level of insider ownership that 

determines the direction of the relationship between CSR and tax aggressiveness. The conclusion 

that can be reached is that ownership structure is a factor that should be taken into account in 

studies examining the relationship between tax and CSR.  

 

Contribution of the thesis: This study provides a unique contribution to the field of accounting 

research as it is the only one to study the impact of ownership structure on CSR and tax 

aggressiveness by examining insider ownership. The study also provides a practical contribution to 

government institutions and organizations about the ownership structures that can affect 

companies’ attitude towards sustainability reporting and tax behavior. In addition to this, empirical 

research on European companies and the relationship between CSR and tax are broadened. 

 

Suggestions for future research: Further research is needed in the form of studies on the type of 

shares held by insiders, i.e. if the holding contains voting shares or not. Further research is also 

needed to study different groups of insiders as there may be differences within a broad definition of 

insiders as to whether the person is largely associated with the company or not. In addition, there 

are also suggestions for more research that does not measure CSR as one variable. By studying the 

dimensions that make up CSR as separate variables there may be differences that are not detected 

when it is measured as one variable. 

 

Key words: CSR, tax aggressiveness, insider, ownership structure, ownership concentration  
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1. Inledning 

 

I det inledande kapitlet redogör vi för studiens bakgrund, problemformulering och syfte. 

Vi avslutar kapitlet med att gå igenom dispositionen för resterande del av uppsatsen. 

 

 

1.1. Bakgrund 

Aggressiv skatteplanering1 är en viktig fråga för allmänheten och omdiskuterad på den 

politiska agendan på grund av hur utbredd skatteplanering av multinationella företag är 

(Europaparlamentet, 2015a; Lanis & Richardson, 2018; Marques & Pinho, 2016). 

Skandaler om skatteparadis och aggressiv skatteplanering har uppmärksammats i hela 

världen, inte minst i USA och Europa (ICIJ, 2016). I USA har stora multinationella 

företag som Apple, Caterpillar, Microsoft och Hewlett-Packard och deras 

skatteaggressivitet2 uppmärksammats av både allmänheten och den amerikanska senaten 

(Duhigg & Kocieniewski, 2012; U.S. Senate, 2014). Amerikanska företags 

skatteplanering har lett till att de bidrar mindre till statens skatteintäkter, där andelen 

bolagsskatt av den totala skatteintäkten har minskat från 32,1 procent 1952 till 8,9 

procent 2009 (U.S. Senate, 2012). Samtidigt uppskattar en studie (Europaparlamentet, 

2015b) att EU förlorar skatteintäkter på ca 50-70 miljarder euro per år på grund av 

aggressiv skatteplanering. Det betyder att skatteintäkter minskar signifikant samtidigt 

som det enligt Johnson och Holub (2003) finns en växande oro bland allmänheten över 

utvecklingen av skatteplanering. 

 

Samtidigt som skatteplanering blir allt mer utbrett bland företagen är arbetet med 

Corporate Social Responsibility (CSR) allt viktigare. CSR är en rad frivilliga aktiviteter 

företag genomför för att bidra till samhälle och miljö (Barnea & Rubin, 2010; Davis, 

Guenther, Krull, & Williams, 2016; Europakommissionen, 2012). Gao, Dong, Ni och 

Fu (2016) konstaterar att företag visar sitt ansvarstagande gentemot alla sina intressenter 

                                                 
1 Aggressiv skatteplanering definieras enligt Europakommissionen (2012) enligt följande: ”När individer 

eller företag utnyttjar juridiska tekniker av ett skattesystem eller skillnader mellan nationella skattesystem 

med avsikt att minimera sin skatt.” 

2 Skatteaggressivitet är ett brett begrepp som inkluderar all form av skatteplanering med syftet att minska 

sin skatt, även skatteflykt och det som är direkt brottsligt (Chen, Chen, Cheng, & Shevlin, 2010; Frank, 

Lynch, & Rego, 2009; Landry, Deslandes, & Fortin, 2013; Lanis & Richardson, 2012). 
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genom att rapportera om sina CSR-aktiviteter. I sina standarder för 

hållbarhetsredovisning skriver Global Reporting Initiative (2016a) att företag ska 

redovisa hur de skapar välstånd för sina intressenter, inklusive staten där de verkar i 

form av skatter. CSR är en möjlighet för företag att gå utöver det som lagen kräver och 

bidra till samhället med ett hållbarhetsperspektiv där vinst inte är huvudsyftet. Skatt är 

lagstyrt men det är också ett sätt att bidra till samhället i stort som innebär en minskning 

av företagens vinst. Det är därför möjligt att se skatt som en del av ett etiskt perspektiv 

och därmed till och med en del av CSR. Att skatt är en del av CSR bekräftas utöver 

Global Reporting Initiative (2016b) av organisationer som Tax Justice Network (2013) 

och Europakommissionen (2012) som stödjer att företag bidrar positivt till samhället 

genom att betala bolagsskatt som stöder den sociala välfärden. 

 

1.2. Problemformulering 

Sambandet mellan CSR och skatteaggressivitet har studerats i en mängd olika studier 

som dock inte är helt eniga. Lanis och Richardson (2012, 2015, 2018) finner ett negativt 

samband mellan företags CSR och skatteaggressivitet i både Australien och USA. 

Genom att studera företag med sämre CSR har Hoi, Wu och Zhang (2013) funnit att 

oansvariga företag i USA är mer benägna till skatteaggressivitet. Huang, Sun och Yu 

(2017) finner ett negativt samband mellan CSR och amerikanska företag som flyttar sitt 

säte till ett annat land med lägre skatt. Ovanstående visar alla på ett negativt samband 

mellan CSR och skatteaggressivitet, det vill säga att när företag ökar investeringar i 

CSR tenderar skatteaggressiviteten att minska. Davis et al. (2016) kommer fram till att 

företag med högre CSR betalar lägre skatt. Det tyder på ett positivt samband mellan 

CSR och skatteaggressivitet där de menar att oenigheten om sambandet ligger i hur 

studien utformas och vilka mått som används. 

 

Även om tidigare forskning är oenig om sambandet mellan CSR och skatteaggressivitet 

saknas det enligt Lanis och Richardson (2018) forskning på hur andra faktorer påverkar 

sambandet. Tidigare forskning har studerat hur en enskild variabel såsom 

skatteaggressivitet (Chen, Chen, Cheng, & Shevlin, 2010; Richardson, Wang, & Zhang, 

2016) och CSR (Barnea & Rubin, 2010; Oh, Cha, & Chang, 2017) påverkas av 

bolagsstyrningen. Det är dock endast Lanis och Richardson (2018) genom externa 

styrelseledamöter och Landry, Deslandes och Fortin (2013) genom ägarstrukturen som 

har kopplat ihop bolagsstyrningen med sambandet mellan CSR och skatteaggressivitet. 
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Lanis och Richardson (2018) kommer fram till att externa styrelseledamöter förstärker 

det negativa sambandet mellan CSR och skatteaggressivitet genom att vara en länk 

mellan företagets intressenter och ledningen. Externa styrelseledamöter antas ta rollen 

som övervakare över ledningen (Peasnell, Pope, & Young, 2003), framförallt när 

ledningen i sig har en liten ägarandel, men när ledningens ägarandel är hög minskar 

behovet av övervakning. Deras resultat går i direkt linje med Fama och Jensen (1983) 

som påpekar att styrelsen är ett sätt för ägarna att kontrollera ledningen. Att behovet av 

övervakning minskar vid högre andel insiderägande3 beror enligt Oh et al. (2017) och 

Richardson et al. (2016) på att när ledningens ägande är högt överensstämmer 

ledningens intressen med aktieägarna. Oh et al. (2017) konstaterar samtidigt att det 

finns två olika sätt att se på hur bolaget påverkas av ledningens ägande. Antingen leder 

höga nivåer av insiderägande att ledningens intressen ansluter sig till ägarnas intressen, 

eller att ledningen förskansar sig och agerar enligt egen vinning. Richardson et al. 

(2016) påstår istället att förskansningen beror på skillnaden mellan om ägaren har en 

stor andel av rösterna eller en stor andel av kapitalet. En ägare kan enligt dem ha 

kontroll över ett företag genom röststarka aktier utan att för den skull ha någon större 

investering i företaget. I en sådan situation förskansar sig ägarna då de inte behöver stå 

för kostnaderna, till skillnad från om de även har en större investering i företaget 

tillsammans med kontroll kommer deras intressen att sammanfogas med aktieägarnas. 

 

Inom agentteorin separeras uppdragsgivare (ägarna som tar risken) och agenter 

(ledningen som tar besluten) där en konflikt uppstår när deras intressen inte 

sammanfaller med varandra (Eisenhardt, 1989; Fama & Jensen, 1983). Enligt Fama och 

Jensen (1983) och Jensen och Meckling (1976) kan en lösning på konflikten mellan 

uppdragsgivare och agenter vara att båda rollerna innehas av samma person. Fama och 

Jensen (1983) poängterar samtidigt att i stora komplexa bolag som publika bolag ligger 

det i sakens natur att det inte går att sammanföra uppdragsgivare och agenter till 100 

                                                 
3 En insider är styrelseledamöter och företagsledning som har ett direkt inflytande över verksamheten 

(Barnea & Rubin, 2010; Faller & zu Knyphausen-Aufseß, 2018; Oh et al., 2017). Barnea och Rubin 

(2010) menar även att ägare med en större andel av bolaget har så pass mycket kontroll att de bör anses 

som insiders. Samtidigt definierar Aguilera och Jackson (2003) insiders som både företagsledning och 

företagets arbetskraft. Begreppet insiderägande i denna uppsats är ägare som har en nära relation till 

företaget i form av anställning, uppdrag eller större ägande. 
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procent. Det gör enligt Richardson et al. (2016) att konflikten skiftar fokus när nivån på 

insiderägande stiger. De menar att vid låg grad av insiderägande uppstår konflikten 

mellan ägare och ledning men vid hög grad av insiderägande uppstår konflikten istället 

mellan kontrollerande ägare och minoritetsägare. Precis som Peasnell et al. (2003) 

konstaterar, minskar behovet av externa styrelseledamöter när insiderägandet ökar vilket 

då bekräftar Fama och Jensens (1983) samt Jensen & Mecklings (1976) teori om att 

sammanföra uppdragsgivare med agent för att dämpa konflikten. 

 

Landry et al. (2013) har studerat ägarstrukturens påverkan på sambandet mellan CSR 

och skatteaggressivitet, där resultaten visar att ägarstrukturen kan ha en dämpande 

effekt. Familjeägda företag visar mindre skatteaggressivitet än icke-familjeägda oavsett 

deras CSR-prestationer vilket kan bero på företagens hantering av sitt rykte. Vi noterar 

dock en del skillnader mellan Landry et al. (2013) och vår studie som istället för 

familjeägande berör konflikten mellan ägare och ledning. Skillnaden är framförallt hur 

sambandet mellan CSR och skatteaggressivitet påverkas när konflikten dämpas genom 

insiderägande. 

 

Vi noterar även en geografisk skillnad där Landry et al. (2013) har studerat 

kanadensiska bolag medan vi studerar europeiska bolag. Här finns en skillnad i hur 

rättssystemet påverkar ägarstrukturen (La Porta, Lopez‐de‐Silanes, & Shleifer, 1998) 

där Kanada är mer likt USA och Storbritannien med common law, och europeiska 

länder till största del tillämpar civil law (CIA, 2012). Enligt La Porta et al. (1998) kan 

common law kopplas till lägre ägarkoncentration som i kontrast till civil law kan 

kopplas till högre ägarkoncentration. Kanagaretnam, Lee, Lim och Lobo (2016) påpekar 

samtidigt att investerarskyddet är starkare i länder som tillämpar common law, vilket 

leder till en större risk för styrelsen att bli stämd, något som bekräftas av Koh, Qian och 

Wang (2014) som påpekar att amerikanska företag är mer utsatta för denna risk. Jansson 

(2005) lyfter istället skillnaderna mellan bank- och marknadsorienterad finansiering för 

företag. Europeiska länder ses som bankorienterade där företagen i första hand förlitar 

sig på finansiella institutioner för sin finansiering vilket resulterar i en mer koncentrerad 

ägarstruktur. Marknadsorienterade länder som USA och Storbritannien är istället mer 

beroende av aktiemarknaden för sin finansiering vilket enligt Jansson (2005) då 

resulterar i lägre ägarkoncentration. Richardson et al. (2016) lyfter fram att de flesta av 

världens länder utanför USA har en hög ägarkoncentration, vilket gör det intressant att 
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titta på insiderägande i Europa. En annan skillnad är redovisningsstandard där USA 

tillämpar US GAAP medan Europa tillämpar IFRS (Liu, Yip Yuen, Yao, & Chan, 

2014). Enligt både Gao et al. (2016) och Liu et al. (2014) är IFRS en mer transparent 

redovisningsstandard vilket försvårar för företagen att manipulera resultatet. 

 

Genom att granska ägarbilden i europeiska bolag vill vi bygga vidare på forskning av 

sambandet mellan CSR, skatteaggressivitet och bolagsstyrning. Vi vill fylla det 

forskningsgap som vi ser existerar kring hur insiderägande påverkar sambandet mellan 

CSR och skatteaggressivitet. Vi förväntar oss att vår studie ska bidra till 

redovisningsforskningen på följande punkter. 

 

1. Vår studie är unik genom att titta på ägarstrukturens påverkan på sambandet 

mellan CSR och skatteaggressivitet där insiderägande studeras. När ägarbilden i 

samband med CSR eller skatteaggressivitet studerats i tidigare studier har det 

oftast berört institutionellt ägande vilket lämnar ett gap på hur det ser ut med 

insiderägande. 

2. Vi ser en avsaknad av forskning på europeiska bolag om sambandet mellan CSR 

och skatteaggressivitet då de flesta tidigare studier har inriktat sig på 

amerikanska bolag. Vi tror att en inriktning på europeiska bolag bidrar till att 

bredda det empiriska underlaget, eftersom skillnader mellan USA och Europa 

såsom ägarkoncentration, redovisningsregler och risken för att styrelsen blir 

stämd kan inverka på sambandet mellan CSR och skatteaggressivitet. 

 

1.3. Syfte 

Studiens syfte är att förklara hur insiderägande i börsnoterade europeiska bolag 

påverkar sambandet mellan bolagets CSR och skatteaggressivitet. 

 

1.4. Disposition 

I det inledande kapitlet har en kort bakgrund beskrivits samt uppsatsens 

problemformulering och syfte. Resterande del av uppsatsen är uppbyggd enligt följande: 

 

Den teoretiska referensramen diskuterar teorin bakom uppsatsen. Den inleds med att 

diskutera sambandet mellan CSR och skatteaggressivitet och hur olika teorier kan 

förklara olika riktningar på sambandet. Sedan beskrivs agentteori och hur insiderägande 
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fungerar enligt denna teori för att sedan diskutera hur insiderägande påverkar CSR och 

skatteaggressivitet. 

 

I metodkapitlet beskrivs först den vetenskapliga utgångspunkten och den metod som 

används. Sedan presenteras studiens operationalisering och vilka variabler som används. 

Kapitlet fortsätter sedan med en beskrivning av studiens analysmetoder för att avslutas 

med en diskussion om kvalitetskriterier. 

 

Resultatet beskrivs i kapitlet Resultat och inleds med en genomgång av den deskriptiva 

statistiken för att sedan gå vidare till korrelationsanalys och multikollinearitet. Kapitlet 

avslutas med en genomgång av resultaten från studiens regressionsanalys. 

 

I diskussionskapitlet diskuteras resultaten kring de tre uppställda hypoteserna och 

kopplingar som kan göras till teorin. 

 

Studien avslutas med kapitlet Slutsats där uppsatsens slutsats presenteras tillsammans 

med de bidrag som görs. Kapitlet avslutas sedan med en diskussion om studiens 

begränsningar och förslag till framtida forskning. 
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2. Teoretisk referensram 

 

I detta kapitel redogör vi för den teoretiska referensramen som vi förhåller oss till. Vi 

inleder med genomgång av sambandet mellan CSR och skatteaggressivitet för att sedan 

diskutera hur insiderägande påverkar sambandet. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning och hypotesuppställning. 

 

 

2.1. Sambandet mellan CSR och skatteaggressivitet 

 

2.1.1. Begreppsdefinitioner och användning av begreppen 

I tidigare litteratur används olika begrepp för att beskriva företagens beteende gällande 

betalning av bolagsskatt då det inte finns någon specifik definition av någon av 

begreppen (Hanlon & Heitzman, 2010). Bird och Davis-Nozemack (2018) och Davis et 

al. (2016) skiljer båda på begreppen skatteundandragande och skatteflykt. De menar att 

skatteundandragande faller in under vad som är lagligt men kanske inte alltid moraliskt 

korrekt samtidigt som skatteflykt är olagligt. Begreppet skatteaggressivitet används för 

att beskriva ett bredare spektrum av skattebeteende som inkluderar all form av 

skatteplanering med syftet att minska sin skatt, även skatteflykt (Chen et al., 2010; 

Frank, Lynch, & Rego, 2009; Landry et al., 2013; Lanis & Richardson, 2012). Lanis 

och Richardson (2018) exkluderar dock olagliga aktiviteter ur begreppet då de menar att 

deras studie endast studerar skatteplanering som är laglig samt faller inom gråzonen för 

vad som är lagligt. Då vi i vår studie inte kan skilja på vilka metoder som ligger bakom 

den skatt företaget redovisar använder vi oss av den breda definitionen av 

skatteaggressivitet, inklusive olagliga aktiviteter. 

 

CSR är ett begrepp som likt skatteaggressivitet är svårt att definiera och mäta (Malik, 

2015). Davis et al. (2016) påpekar att det skiljer sig mycket i vilka mått som används 

vid studier av sambandet och hur begreppen definieras. Som exempel väljer Hoi et al. 

(2013) att titta på negativa CSR-prestationer (företag som fått minuspoäng när de 

rangordnas enligt en poängskala av en oberoende aktör) och på så sätt kan de studera 

sambandet mellan CSR och skatteaggressivitet genom oansvariga företag. Detta till 

skillnad från Davis et al. (2016) som konstruerar ett CSR-index baserat på tidigare 
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litteratur där positiva CSR-prestationer är i fokus. Ett annat sätt som används för att 

studera företag med bra CSR-prestationer är att titta på CSR-ranking av oberoende 

aktörer (Landry et al., 2013; Lanis & Richardson, 2015, 2018). Det finns även studier 

som inte mätt CSR som ett samlat begrepp där bland annat Kiesewetter och Manthey 

(2017) studerar sambandet ur ett europeiskt perspektiv. De kontrollerar de tre CSR-

dimensionerna bolagsstyrning, socialt och miljö separat i förhållande till 

skatteaggressivitet. Deras resultat visar att det är företag med sociala prestationer som 

har ett negativt samband med skatteaggressivitet. En stark bolagsstyrning eller hög nivå 

av miljöarbete har istället ett positivt samband där miljödimensionen inte är signifikant. 

 

2.1.2. Negativt samband – socialt ansvarstagande och intressentteori 

Det negativa sambandet mellan CSR och skatteaggressivitet är det samband som 

tidigare litteratur i större utsträckning har kommit fram till (Hoi et al., 2013; Huang et 

al., 2017; Lanis & Richardson, 2012, 2015, 2018). Huang et al. (2017) argumenterar för 

att det negativa sambandet mellan CSR och skatteaggressivitet som deras resultat visar 

kan kopplas till intressentteori. Jansson (2005) förklarar att intressentteorin bygger på 

synen att ett företag även ska skapa värde för andra intressenter och inte bara 

aktieägarna. Både Huang et al. (2017) och Preuss (2012) hävdar att skatt är en del av att 

bidra till andra intressenter vilket innebär att företag med hög CSR-prestation enligt 

intressentteorin bör vara mindre skatteaggressiva. Det är i linje med Hoi et al. (2013) 

som finner att oansvariga företag är mer skatteaggressiva. De nämner också 

företagskulturen som en viktig del för att påverka sambandet. Enligt dem är företag som 

inte tycker att CSR är viktigt mer benägna till skatteaggressivitet då det ligger i kulturen 

att fokusera på aktiviteter som gynnar aktieägarna men inte andra intressenter. 

 

Vidare kan Lanis och Richardson (2012) visa att australiensiska företag är mindre 

benägna till skatteaggressivitet när de uppvisar ett högt engagemang inom CSR. De 

menar att bolagsskatt är som ett komplement till CSR där skatteaggressivitet inte är 

förenligt med ansvarsfulla företag. Senare studier har gjorts på amerikanska företag där 

de finner samma negativa samband (Lanis & Richardson, 2015, 2018). Även här 

argumenterar de för att bolagsskatt är en del av företagens sociala ansvarstagande och 

att företag som har en hög nivå av CSR är mindre benägna till skatteaggressivitet. De 

menar att CSR och bolagsskatt är två kompletterande metoder för att bidra till företagets 

intressenter. Lanis och Richardson (2018) har även studerat hur externa 
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styrelseledamöter påverkar sambandet mellan CSR och skatteaggressivitet. Deras 

resultat visar att externa styrelseledamöter förstärker det negativa sambandet vilket de 

menar beror på att dessa kan ses som en länk mellan företaget och dess övriga 

intressenter. 

 

2.1.3. Positivt samband – Riskhantering och legitimitetsteori 

Forskningen är inte helt överens angående om skatteaggressivitet är omoraliskt eller inte 

(Davis et al., 2016; Lanis & Richardson, 2018), där tidigare litteratur argumenterar för 

företagets ansvar att bidra till den sociala omgivningen (Garriga & Melé, 2004; Mackey, 

Mackey, & Barney, 2007) medan Davis et al. (2016) påstår att det beror på var pengarna 

gör mest nytta. De argumenterar för att skattebetalningar hämmar innovation och att 

företag ofta är bättre på att hantera resurser än myndigheter. Deras resultat visar ett 

positivt samband mellan CSR och skatteaggressivitet vilket enligt dem visar hur företag 

anser sig själva kunna bestämma hur deras bidrag till samhället ska utformas. 

 

Vidare lyfter Godfrey (2005) och Godfrey, Merrill och Hansen (2009) CSR som ett 

verktyg för att hantera risk. De argumenterar för att CSR visar försäkringsliknande 

egenskaper gentemot negativa händelser genom att det skapar ett moraliskt kapital 

bland företagets intressenter. Denna teori används för att argumentera för ett positivt 

samband av flera studier (Davis et al., 2016; Hoi et al., 2013; Huang et al., 2017) vilket 

dock avfärdas av både Hoi et al. (2013) och Huang et al. (2017) i sina studier på 

oansvariga företag som resulterar i ett negativt samband. De drar slutsatsen att 

oansvariga företag är mer benägna till skatteaggressivitet och Hoi et al. (2013) förklarar 

det genom att det istället är företagskulturen som påverkar sambandet. 

 

Lanis och Richardson (2013) har istället studerat sambandet genom legitimitetsteorin 

och finner att företag med mer skatteaggressivitet är bättre på att lyfta fram sitt arbete 

med CSR för att visa hur de möter samhällets förväntningar på andra håll än just genom 

skattebetalningar. Deegan (2002) konstaterar att enligt legitimitetsteorin definieras 

företagets hela existens av ett socialt kontrakt, där företaget anses påverka och i sin tur 

påverkas av det samhälle de bedriver sin verksamhet i. CSR blir enligt denna teori ett 

sätt för företag att söka legitimitet när verksamheten brister i moral på andra områden. 

Skatteaggressivitet i form av till exempel användning av skatteparadis har fördömts som 

ett omoraliskt, samvetslöst, oärligt och opatriotiskt beteende som leder till ett 
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ifrågasättande av företagens legitimitet (Johnson & Holub, 2003). Preuss (2012) 

konstaterar att 96 procent av de företag som använder sig av skatteparadis rapporterade 

om CSR. Fokus låg på företagets uppförandekod snarare än delar av CSR som kräver 

större investeringar, till exempel att upprätthålla miljö och sociala standarder samt 

frågor som påverkar företagets externa intressenter. Mimetiskt beteende uppvisades i 

delar av företagens CSR-rapportering, det vill säga att de liknade varandra och 

efterliknade lagtext. Preuss (2012) drar slutsatsen att skatteaggressivitet i grunden inte 

är möjlig att förena med CSR. Studien visar en bristfällig och selektiv användning av 

CSR-rapportering som innebär att företagen försöker legitimera sin användning av 

skatteparadis. 

 

2.1.4. Inget samband – Ägarteori och slack resources 

Även om tidigare litteratur inte är överens om riktningen på sambandet finns det mycket 

teori som pekar på att det finns ett samband. Landry et al. (2013) finner dock inget 

samband mellan CSR och skatteaggressivitet, vilket enligt dem innebär att företags 

påstådda CSR-arbete inte alltid överensstämmer med verkligheten. Det är också möjligt 

att se CSR och skatt som två skilda aktiviteter som inte nödvändigtvis har ett samband. 

 

Enligt traditionell ekonomisk teori kommer företag endast investera i aktiviteter som 

direkt höjer värdet för dess aktieägare (Davis et al., 2016). Enligt detta argument kan vi 

förvänta oss att se investeringar i CSR och skatteaggressivitet som aktiviteter utan 

samband. De betraktas då som separata strategier som eventuellt kan höja värdet på 

företaget. Resonemanget kan kopplas till ägarteori och spåras tillbaka till Friedmans 

(1970) klassiska tes där företagsledare är agenter som endast bör arbeta i aktieägarnas 

intresse. Enligt denna syn har inte ett företag något moraliskt ansvar att genom socialt 

ansvarstagande bidra till samhället om det inte direkt ökar vinsten för ägare och därmed 

ligger i deras intresse. 

 

Ytterligare argument som stödjer att det inte finns något samband mellan CSR och 

skatteaggressivitet är den så kallade slack-resourceteorin. Watson (2015) studerar hur 

tillgängligheten av resurser påverkar sambandet mellan CSR och skatteaggressivitet. 

Studien visar att lönsamhet har en modererande effekt på förhållandet mellan CSR och 

skatteaggressivitet där företag med låg lönsamhet har sämre CSR och mer 

skatteaggressivitet. Resultaten visar att när det finns tillgängliga resurser är det möjligt 
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att anta ett vidare perspektiv och alla intressenter tas i beaktning men när resurserna är 

begränsade, som i företag med låg lönsamhet, antas ett snävare perspektiv. Även 

Waddock och Graves (1997) finner stöd för att det först är när ett företag har ett 

överskott av resurser som ett större engagemang i CSR blir aktuellt. Enligt slack-

resourcesteorin är det alltså tillgängligheten av resurser som bestämmer hur 

investeringen i CSR ser ut och om skatteaggressivitet är nödvändig. 

 

2.2. Agentteori 

Tidigare studier som har gjorts på ägarstrukturens påverkan på antingen CSR, 

skatteaggressivitet eller sambandet på de båda har diskuterats kring agentteori 

(Badertscher, Katz, & Rego, 2013; Barnea & Rubin, 2010; Chen et al., 2010; Oh et al., 

2017; Richardson et al., 2016). Därför kan det vara bra att först förstå insiders beteende 

och motiv ur detta perspektiv för att förstå insiderägandets påverkan på CSR och 

skatteaggressivitet. 

 

2.2.1. Klassisk agentteori 

Enligt Eisenhardt (1989) och Jensen och Meckling (1976) bygger agentteori på två 

problem som behöver lösas, där det ena är då uppdragsgivarens och agentens intressen 

skiljer sig vilket gör att en konflikt uppstår. Det andra är kostnaden som uppstår när 

uppdragsgivaren behöver övervaka agenten. Fama och Jensen (1983) skiljer på 

riskbärande, kontroll och beslut där uppdragsgivaren (ägaren) tar risken för 

verksamheten medan agenten (företagsledaren) tar besluten för verksamheten. Precis 

som Fama och Jensen (1983), lyfter Demsetz (1983) styrelsen som kontroll mellan 

ägarna och företagsledningen. Eisenhardt (1989) skiljer på två synsätt inom agentteori 

där det ena fokuserar på forskning inom den generella relationen mellan uppdragsgivare 

och agent. Det andra synsättet som kallas positivistisk agentteori, fokuserar istället på 

olika mekanismer inom bolagsstyrning som ska lösa konflikten. Insiderägande kan 

kopplas till den senare då ägarstrukturen är ett sätt att koppla samman uppdragsgivaren 

med agenten (Jensen & Meckling, 1976). 

 

Konflikten inom agentteori beskrivs enligt klassisk litteratur som konflikten mellan 

aktieägare och företagsledning och benämns ofta som separationen mellan ägarskap och 

kontroll (Eisenhardt, 1989; Fama & Jensen, 1983; Jensen & Meckling, 1976). En 

lösning på denna konflikt är att båda rollerna innehas av en och samma person (Fama & 
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Jensen, 1983; Jensen & Meckling, 1976). Vid insiderägande i publika bolag uppstår 

konflikten mellan insiders och övriga aktieägare (Barnea & Rubin, 2010; Richardson et 

al., 2016). Demsetz (1983) beskriver det som att en vanlig aktieägare inte har någon 

kontroll över hur ledningen sköter sig då ägandet är fördelat på så många olika ägare. I 

denna konflikt skiljer Richardson et al. (2016) på två typer av problem där de separerar 

USA från den övriga världen. I USA uppstår konflikten mellan insiderägande och 

externt ägande medan konflikten i övriga världen, inklusive Europa, uppstår mellan 

kontrollerande aktieägare (vilka oftast är insiders) och minoritetsägare. Det kan liknas 

vid Barnea och Rubins (2010) beskrivning av konflikten där de menar att konflikten står 

mellan de ägare som associeras med bolaget och de som inte associeras med bolaget. 

 

2.2.2. Insiderägande enligt agentteori 

När den som fattar besluten för verksamheten äger aktier i bolag kan det inom 

agentteorin ge två olika effekter, att ledningen förskansar sig och befäster sina 

positioner eller att ledningens intressen sammanfaller med övriga aktieägares 

(Bennedsen & Nielsen, 2010; Richardson et al., 2016). Enligt Bennedsen och Nielsen, 

(2010) resulterar den sistnämnda effekten att övervakningen av ledningen blir mer 

effektiv då den går ut på att få ledningen att arbeta i aktieägarnas intressen. Att 

ledningen förskansar sig blir ett problem där de utnyttjar minoritetsägare för sin egen 

vinning. Richardson et al. (2016) förklarar att de olika effekterna beror på vilken typ av 

aktier ledningen äger. Röststarka aktier ger ledningen kontroll utan att ta del av risken 

då det kräver en mindre ekonomisk investering för att ta kontrollen. De argumenterar 

för att när ledningen inte tar del av företagets kassaflöde på samma sätt förskansar de 

sig och utnyttjar sin kontroll för sin egen vinning. Ökar de sin investering i aktier som 

ger rätt till kassaflödet men som inte är lika röststarka minskar förskansningen och deras 

intressen sammanfaller med övriga aktieägare. Detta fenomen bekräftas av McGuire, 

Wang och Wilson (2014) när de studerar insiderägandets påverkan på 

skatteaggressivitet genom att titta på olika typer av aktier som ger olika effekt. Även de 

finner att röststarka aktier gör att ledningen förskansar sig då de inte påverkas till någon 

större grad ekonomiskt av sina beslut. 

 

Claessens, Djankov, Fan och Lang (2002) studerar östasiatiska bolag och den effekt 

ägarkoncentration och kontroll i form av röststarka aktier har på företagets värde. 

Studien visar att när aktieägare äger stor andel i ett företag, men inte nödvändigtvis 
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kontroll, uppstår en effekt där alla ägares intressen sammanfaller. De finner, i likhet 

med Richardson et al. (2016), att när andelen av rösterna överstiger andelen av kapitalet 

faller företagets värde, vilket antyder att insiderägarna förskansar sig för sina egna 

intressen på bekostnad av övriga aktieägare. Precis som Richardson et al. (2016) 

påpekar Claessens et al. (2002) att dessa effekter inom agentteorin är viktiga när studier 

görs på bolag utanför USA på grund av skillnader i ägarkoncentration. Då vi studerar 

bolag i Europa med hög ägarkoncentration (Jansson, 2005; La Porta et al., 1998) och 

studerar insiderägande ur ett brett perspektiv där vi bland annat inkluderar större 

aktieägare, styrelseledamöter, företagsledare och anställda, kan vi enligt ovan beskrivna 

agentteori anta att ledningens intressen sammanfaller med ägarnas vid insiderägande 

och att denna effekt blir större ju större ägandet är. 

 

2.3. Insiderägande och dess påverkan på sambandet mellan CSR och 

skatteaggressivitet 

Det finns inga studier som har studerat insiderägande och dess påverkan på sambandet 

mellan CSR och skatteaggressivitet. Landry et al. (2013) har studerat hur sambandet ser 

ut i familjeägda företag. Familjeföretag kan definieras på olika sätt men i grunden är det 

att minst två familjemedlemmar ska ha ett kontrollerande inflytande som ägare eller 

ledande person i företaget (Faller & zu Knyphausen-Aufseß, 2018; Landry et al., 2013). 

Chen et al. (2010) och Landry et al. (2013) förklarar att familjeägande skiljer sig åt från 

insiderägande då de ofta har ett mycket större ägande, vilket ger en större kontroll över 

bolaget, samtidigt som de har ett långt perspektiv på sitt ägande. Även om 

familjemedlemmar i familjeföretag kan ses som insiders får vi en bredare definition 

genom att titta på insiderägande. Insiders är personer som har inflytande över 

beslutsfattandet i bolaget, såsom styrelseledamöter och personer i ledande positioner 

(Barnea & Rubin, 2010; Faller & zu Knyphausen-Aufseß, 2018; Oh et al., 2017) men 

definitionen kan också breddas ytterligare då den enligt Aguilera och Jackson (2003) 

inkluderar företagets arbetskraft. 

 

Det finns flera studier som studerat insiderägande och dess påverkan på CSR (Barnea & 

Rubin, 2010; Oh et al., 2017) samt på skatteaggressivitet (Badertscher et al., 2013; 

Richardson et al., 2016), men inga studier på dess påverkan på sambandet mellan CSR 

och skatteaggressivitet. Nedan följer diskussioner kring tidigare litteratur om sambandet 

mellan insiderägande och CSR samt insiderägande och skatteaggressivitet. 
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2.3.1. Insiderägande och CSR 

Precis som med sambandet mellan CSR och skatteaggressivitet är tidigare forskning på 

sambandet mellan insiderägande och CSR inte helt enig. Barnea och Rubin (2010) 

argumenterar för att när insiderägandet ökar, minskar CSR-prestationen, där lägre 

insiderägande kopplas till att företagsledare kan investera i CSR för att förbättra sitt 

personliga rykte utan att behöva stå för kostnaden av det. Även Oh, Chang och 

Martynov (2011) och Paek, Xiao, Lee och Song (2013) visar ett negativt samband 

mellan insiderägande och CSR. Oh et al. (2017) hävdar att det är nivån av insiderägande 

som styr sambandet med CSR och att när ägarandelen är låg påverkas CSR negativt 

men vid högre nivåer påverkas CSR positivt. 

  

Skillnaden ligger i synen på CSR som värdeskapare. Oh et al. (2017) menar att CSR 

höjer värdet på bolaget på lång sikt vilket gör att insiders med stort ägande vill se en 

långsiktig värdeökning, samtidigt som insiders med lägre ägande ser mer kortsiktigt på 

företagets värde. Barnea och Rubin (2010) påstår istället att CSR inte är värdeskapande 

vilket gör att insiders med lägre ägande kan använda CSR för att förbättra sitt rykte. 

Insiders med högre ägande är dock inte beredda att bära kostnaden för CSR som ändå 

inte skapar något värde för dem. Ducassy och Montandrau (2015) instämmer att ägare 

med hög ägarandel inte är beredda att stå för kostnaden för CSR. De menar dock att det 

gäller alla typer av ägare då de inte vill investera i aktiviteter som gynnar övriga 

intressenter gentemot aktieägarna. 

  

Att förklara sambandet mellan CSR och företagets värde är inte alltid lätt. Van Beurden 

och Gössling (2008) kan konstatera att mätningarna av CSR och finansiell prestation är 

inkonsekventa vilket i sig kan ge olika resultat. Genom att studera värdet på bolagets 

aktier har Nguyen, Kecskés och Mansi (2017) funnit att de företag där höga CSR-

investeringar görs och där långsiktighet är viktigt har ca fem procent högre värdering på 

sina aktier än andra företag. Deras resultat bekräftar Oh et als. (2017) syn där 

långsiktighet för insiders med stort ägande leder till mer CSR. Enligt Johnson och 

Greening (1999) ökar insiderägande ledningens medvetenhet om intressenter och deras 

behov. De ser det som att ett långsiktigt åtagande i CSR leder till en fortsatt lönsamhet, 

som gynnar insiders egna ägande. 
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CSR ses dock inte bara som positivt. Lopatta, Jaeschke, Canitz och Kaspereit (2017) 

finner ett negativt samband mellan CSR och ägarkoncentration när de jämför 

bankägande med större aktieägare och effekten på CSR. Medan bankägande ger ett 

positivt samband leder högre ägarkoncentration till ett negativt samband. Barnea och 

Rubin (2010) argumenterar för att CSR påverkar företagets värde beroende på hur 

mycket företaget investerar i CSR-aktiviteter. De förklarar att mindre investeringar i 

CSR påverkar värdet positivt i kontrast mot större investeringar som påverkar värdet 

negativt då den intäkt CSR genererar inte stiger i takt med investeringarna. Barnea och 

Rubins (2010) syn på CSR stämmer in på tidigare litteraturs modell av utbud och 

efterfrågan för CSR som visar på en jämvikt där en nivå av investeringar i CSR 

maximerar vinsten samtidigt som övriga intressenter är nöjda med de CSR-aktiviteter 

som genomförs (McWilliams & Siegel, 2001; Sun, Yao, & Govind, 2018). Nguyen et 

al. (2017) konstaterar samtidigt att långsiktiga investerare kan hjälpa ledningen att välja 

rätt nivå av CSR och Oh et al. (2017) lyfter att insiders med hög nivå av ägande ser en 

långsiktighet i sin investering. Därmed bör en hög nivå av insiderägande leda till CSR-

investeringar som gynnar både ägare och övriga intressenter. 

 

Även om Barnea och Rubin (2010) och Oh et al. (2017) kommer fram till olika åsikter 

om CSR som värdeskapare eller inte är de överens om att investeringar i CSR påverkas 

av om insiderägande leder till att ledningen förskansar sig eller om ledningens intressen 

sammanfaller med aktieägarna. Vilken effekt som gäller är de inte helt överens om då 

Barnea och Rubin (2010) framförallt hävdar att insiders som grupp alltid är förskansade 

och därmed spelar det ingen roll hur stort ägande de har. De anser därmed med 

utgångspunkt i att CSR som en aktivitet är en kostnad och att när ägandet ökar, minskar 

intresset hos insiders att investera i CSR då kostnaden faller på dem. Oh et al. (2017) 

lyfter i sin tur både möjligheten att ledningen förskansar sig eller att ledningens 

intressen sammanfaller med aktieägarnas. De hävdar att för den sistnämnda effekten är 

insiderägande positivt för CSR då de ser det som långsiktigt värdeskapande medan en 

förskansad ledning bara ser till värden som kan skapas på kort sikt. Enligt Oh et al. 

(2017) används institutionellt ägande som en övervakande effekt vilket leder in 

insiderägare på den effekt där deras intressen sammanfaller med aktieägare. 
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2.3.2. Insiderägande och skatteaggressivitet 

Skatteaggressivitet är enligt Hanlon och Slemrod (2009) en metod som aktieägare bör 

förespråka för att maximera värdet på sin investering. Chen, Hu, Wang och Tang (2014) 

argumenterar för att det är ett sätt att överföra ett värde från samhället till företaget då 

lägre skatt ger lägre intäkter till samhället men högre intäkter till företaget. 

Skatteaggressivitet är dock inte bara positivt för företaget då det tillkommer en del 

kostnader som dels är kostnader för att implementera strategier för skatteplanering, dels 

kostnader som uppstår då skatteaggressivitet uppdagas (Chen et al., 2014). Tidigare 

litteratur lyfter kostnader för ett sämre rykte som en stor risk (Chen et al., 2010; Chen et 

al., 2014; Landry et al., 2013) men även kostnader för eventuella sanktioner och böter 

(Chen et al., 2014). En annan risk för ägarna är enligt Kim, Li och Zhang (2011) att 

bolagets aktiekurs rasar vid nyheter om skatteaggressivitet. De finner ett positivt 

samband mellan skatteaggressivitet och risk för ett ras i aktiekursen. 

 

Både Chen et al. (2010) och Landry et al. (2013) har studerat familjeföretag där 

familjeägande har visat sig dämpa skatteaggressiviteten då familjer är mer måna om att 

vårda sitt rykte och ser skatteaggressivitet som en alltför stor risk. Fama och Jensen 

(1983) drar slutsatsen att insiderägande (uppdragsgivaren och agenten blir samma 

person) leder till mindre riskfyllda investeringar då insiderns ägande ofta är begränsat 

till det företag personen sitter i ledningen för. Enligt deras argument är externa ägare 

mer diversifierade och har då lägre risk i sitt ägande till skillnad från insiders. Dessa 

argument bekräftas av Badertscher et al. (2013) som studerar ägarkoncentrationens 

påverkan på skatteaggressivitet. Även Richardson et al. (2016) har studerat 

ägarkoncentrationens påverkan på skatteaggressivitet och kommer fram till samma 

resultat. De ser samtidigt hur en lägre nivå av ägarkoncentration leder till att ledningen 

förskansar sig medan en högre nivå leder till att ledningens intressen sammanfaller med 

övriga ägares. På den lägre nivån ser de ett positivt samband mellan ägarkoncentration 

och skatteaggressivitet till skillnad från det negativa sambandet som uppstår på en högre 

nivå. 

 

2.4. Sammanfattning och uppställning av hypoteser 

Då vi ser en brist på studier av sambandet mellan CSR och skatteaggressivitet ur ett 

europeiskt perspektiv, blir vår första del av studien att testa detta samband. Vår 

litteraturgenomgång visar en övervägande mängd forskning som finner ett negativt 
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samband mellan CSR och skatteaggressivitet (Hoi et al., 2013; Huang et al., 2017; Lanis 

& Richardson, 2012, 2015, 2018). Argumenten för att skatteaggressivitet bör minska 

när nivån på CSR ökar är att skatt kan ses som en del av det sociala ansvarstagande som 

CSR innebär. Även Kiesewetter och Manthey (2017) finner ett negativt samband och de 

är de enda av ovanstående som studerat europeiska bolag vilket tyder på att vi kan få 

liknande resultat. Vilket leder oss till hypotes H1. 

 

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

 

Då skatteaggressivitet ses som en riskfylld aktivitet och insiderägande och en hög nivå 

av ägarkoncentration leder till mer riskmedvetenhet (Fama & Jensen, 1983) bör 

insiderägande ha ett negativt samband med skatteaggressivitet. Något som både 

Badertscher et al. (2013) och Richardson et al. (2016) också poängterar och finner stöd 

för. Vår litteraturgenomgång leder oss till antagandet att insiderägande bör minska 

skatteaggressiviteten på grund av det riskperspektiv vi diskuterat ovan. Som andra 

komponent av vår studie kommer vi därför testa om detta antagande stämmer. Det leder 

oss till hypotes H2. 

 

Hypotes H2: Det finns ett negativt samband mellan insiderägande och 

skatteaggressivitet. 

 

Insiderägande påverkar CSR enligt tidigare litteratur (Barnea & Rubin, 2010; Oh et al., 

2017). Oh et al. (2017) påstår att insiders med stort ägande satsar på långsiktig 

värdeökning vilket de anser att CSR kan ge. Nguyen et al. (2017) finner att om CSR-

investeringar görs med ett långsiktigt perspektiv leder det till en värdeökning av 

bolagets aktier. Barnea och Rubin (2010) konstaterar istället att lågt insiderägande leder 

till en överinvestering i CSR och vid ett högt insiderägande är ägarna mer medvetna om 

kostnaderna och anser inte CSR vara värdeskapande. Insiderägande beroende på dess 

nivå bör ha en effekt på CSR som påverkar skatteaggressivitet. Det är möjligt att 

interaktionseffekten av insiderägande på CSR i vissa företag förstärker associationen 

mellan CSR och skatt medan den i vissa dämpar sambandet. Vi förväntar oss dock att 

en effekt kommer att dominera den andra. Den förväntade effekten av CSR beror alltså 

på nivån av insiderägande. Därför tror vi på en modererande effekt av ägarstrukturen på 
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sambandet mellan CSR och skatteaggressivitet likt nedanstående diagram. Det leder oss 

till hypotes H3. 

 

 

Figur 1. Moderationsmodel (Andersson, Cuervo-Cazurra, & Nielsen, 2014). 

 

Hypotes H3: Interaktionseffekten mellan insiderägande och CSR har ett signifikant 

samband med skatteaggressivitet.  
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3. Metod 

 

I detta kapitel förklarar vi först vilken vetenskapsteoretisk utgångspunkt vi har och val 

av forskningsdesign och metod. Sedan presenterar vi urval och operationalisering. 

Vidare beskriver vi de analysmetoder som använts i studien för att avsluta med en 

diskussion kring hantering av felkällor. 

 

 

3.1. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Studiens syfte bygger på att förklara sambandet mellan olika variabler vilket 

sammanfaller med en positivistisk kunskapssyn (Bryman & Bell, 2013; Patel & 

Davidson, 2011; Sohlberg & Sohlberg, 2013). Fokus inom positivism är förklaring av 

mänskligt beteende, vilket innebär en kunskapsteoretisk oförenlighet med 

hermeneutiken där fokus är förståelse av mänskligt beteende (Bryman & Bell, 2013). 

Enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) bygger positivismen på att förklara orsakssamband 

genom mätbarhet. I denna studie ska orsakssambandet mellan insiderägande, CSR och 

skatteaggressivitet förklaras där varje nyckelbegrepp går att mäta genom olika variabler. 

Det är dock enligt Bryman och Bell (2013) viktigt att skilja på begrepp och mätning av 

begrepp. Därför tar vi med hjälp av tidigare litteratur på området fram variabler som 

mått på de begrepp vi vill förklara kausaliteten på under avsnittet operationalisering. 

  

Bryman och Bell (2013) förklarar att kvantitativ metod fokuserar på mätning, kausalitet 

och generalisering vilket sammanfaller med vårt syfte att förklara mätbara variablers 

kausalitet. Vårt val av kvantitativ metod innebär att vi använder oss av en deduktiv 

ansats (Bryman & Bell, 2013; Sohlberg & Sohlberg, 2013) där fokus ligger i att ta fram 

hypoteser som sedan prövas. Bryman och Bell (2013) beskriver den deduktiva 

processen som vi använder oss av i sex steg, där utveckling av hypoteser bygger på den 

teori som tidigare samlats in. Sedan används datainsamlingen för att ta fram ett resultat 

som används för att testa hypoteserna. Patel och Davidson (2011) beskriver i sin tur det 

deduktiva arbetssättet som att följa bevisandets väg då det kännetecknas av att ur den 

redan befintliga teorin härleda hypoteser som sedan prövas i den aktuella 

undersökningen. Genom vår litteraturgenomgång och diskussion av teorier har vi tagit 

fram våra hypoteser som vi ämnar testa genom empiriska data. Enligt Patel och 
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Davidson (2011) är deduktiv ansats förenligt med kvantitativ metod då det antas att 

objektiviteten i forskningens stärks eftersom att utgångspunkten tas i redan befintlig 

teori och blir mindre färgad av forskarens subjektiva uppfattningar.  

  

I vår tillämpning av kvantitativ forskningsstrategi har vi valt att använda oss av en 

longitudinell forskningsdesign av typen panelstudie. Enligt Bryman och Bell (2013) 

innebär en longitudinell design att studera data över en tidsperiod. I vårt fall samlar vi in 

olika data från en mängd olika bolag över en specifik tidsperiod där vi gör samma 

mätning flera år i rad. Det benämns som en panelstudie och används ofta för att mäta 

förändring. För vår del är det bättre med longitudinell design jämfört med 

tvärsnittsdesign som enligt Bryman och Bell (2013) är lika bortsett från att den 

sistnämnda endast mäter vid en specifik tidpunkt. Att mäta vid en specifik tidpunkt kan 

innebära att vi noterar avvikelser specifikt för den tidpunkten som gör det svårt att få till 

generalisering. 

 

3.2. Empirisk metod 

 

3.2.1. Datainsamlingsmetod 

För att hitta empiriska data på europeiska publika bolag har vi i vår studie tagit hjälp av 

databasen Thomson Reuters Eikon. I databasen finns information om över 6000 företag 

från hela världen (Thomson Reuters, 2018). En fördel med att använda sig av 

kvantitativ analys är att stora volymer av data kan analyseras relativt snabbt förutsatt att 

man i förväg gjort lämpliga förberedelser och tillräcklig planering (Denscombe, 2016). 

Genom att använda oss av en databas får vi tillgång till en stor mängd information om 

företag som gör det möjligt för oss att tillämpa statistiska tekniker i analysen. I och med 

vårt val av insamlingsmetod innebär det av vi använder oss av sekundärdata. Det 

faktum att det är sekundärdata som använts har enligt Bryman och Bell (2013) många 

fördelar. Det är tidsbesparande och kostnadseffektivt, det ger oss en möjlighet att lättare 

få tillgång till inte bara stora mängder data- men också en internationell bredd då 

Thomson Reuters Eikon har information om företag från hela världen. Det innebär, som 

också Bryman och Bell (2013) konstaterar att vi har mer tid till själva analysen än en 

lång utmanande insamlingsprocess.  
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Denscombe (2016) konstaterar att alla metoder för insamling av data har sina svaga och 

starka sidor och att de därför ska väljas på ett pragmatiskt sätt utifrån kriteriet 

användbarhet. Därför ska beslut angående detta baseras på premissen ”rätt sak på rätt 

plats”. Likt de flesta metoder har en insamlingsmetod där sekundärdata använts också 

vissa svaga punkter. Då materialet inte är insamlat av forskaren själv kan det innebära 

att man inte har lika god kännedom om och kontroll på den data som finns tillgänglig 

och kvalitén kan ifrågasättas (Bryman & Bell, 2013). Thomson Reuters Eikon är en 

tillförlitlig databas med en stor mängd data som rekommenderas i studier där bland 

annat CSR är en del av undersökningen (Malik, 2015). Genom att vara medveten om 

metodens för- och nackdelar och väga dem mot varandra kan vi försäkra oss om att 

denna metod är lämplig för vår studie. 

 

3.2.2. Studiens population och urval 

Vi har i denna studie en population som består av alla europeiska publika bolag. Då en 

totalundersökning är uteslutet behöver vi göra ett urval. En lösning på detta problem är 

att göra ett slumpmässigt urval som fungerar som ett stickprov av populationen (Patel & 

Davidson, 2011). Då ett sådant urval är representativt för populationen möjliggör det en 

generalisering – vilket är centralt inom kvantitativ forskningsstrategi. Meningen med 

generalisering, på basis av stickprovet är att kunna dra slutsatser om hela populationens 

egenskaper (Barmark & Djurfeldt, 2015). Vårt statistiska urval är ett icke-slumpmässigt 

urval då det består av de företag som finns tillgängliga för oss i Thomson Reuters Eikon 

databas. Vi är medvetna om att detta innebär en begränsning i generaliseringsbarheten 

men vi är trygga i att detta urval kommer att ge oss ett meningsfullt datamaterial för att 

besvara studiens syfte. Denscombe (2016) påpekar att ett icke-sannolikhetsurval kan ha 

kvar målet att generera ett representativt urval men att processen för datainsamling kan 

inbegripa en viss ändamålsenlig och etablerad god praxis snarare än ett strikt 

fasthållande av principerna vid slumpmässigt urval. 

 

För att ytterligare öka möjligheterna att besvara våra frågeställningar och fylla vårt 

påpekade forskningsgap har vi begränsat oss till Thomson Reuters Asset4Europe excl. 

UK & Ireland när vi söker data till våra variabler. Det innebär att vi riktat in oss på 

Europa men uteslutit företag från Storbritannien och Irland då dessa uppvisar liknande 

ägarstrukturer som amerikanska företag. Som vi tidigare diskuterat i teorin finns 

skillnader i ägarkoncentrationen mellan de länder som tillämpar common law och de 
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som tillämpar civil law vilket påverkar vårt val att begränsa oss till Asset4Europe excl. 

UK & Ireland. I urvalet finns inte information tillgängliga för alla europeiska länder, de 

som ingår är Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, 

Grekland, Ungern, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Spanien, Sverige, Schweiz, 

och Turkiet. 

 

Efter genomgång av insamlat material har vi minskat urvalet steg för steg då vi rensat 

bort företag som saknat värde för någon variabel. I Asset4Europe excl. UK & Ireland 

fick vi fram 709 bolag. Efter att ha rensat för bolag som saknade värde för ESG-poäng 

något av åren 2008–2017 fick vi fram 438 bolag. Efter att sedan ha rensat för bolag som 

saknade värde för effektiv skattesats (ETR) och insiderägande något av åren 2008–2017 

fick vi fram 273 bolag. Vi har valt en tidsperiod på tio år mellan 2008–2017 vilket 

innebär att vi har 2730 observationer tillgängliga för analys. 

 

3.3. Operationalisering 

 

3.3.1. Beroende variabel, skatteaggressivitet 

Vår beroende variabel ska mäta skatteaggressivitet då vi precis som Landry et al. (2013) 

och Lanis och Richardson (2018) framförallt ska studera hur skatteaggressivitet 

påverkas av företagets CSR och en annan faktor, i vårt fall insiderägande. Enligt Hanlon 

och Heitzman (2010) är skatteaggressivitet ett begrepp som är svårt att mäta och kunna 

förlita sig på helt. De påpekar samtidigt att det är viktigt att välja mått som passar in på 

den studie man gör. Landry et al. (2013) väljer att endast använda den effektiva 

skattesatsen (ETR) då de anser att den fångar in ett brett spektrum av olika 

skattestrategier. En minskning av ETR innebär att skatteaggressiviteten ökar och en 

ökning av ETR innebär att skatteaggressiviteten minskar. 

 

Cheng, Huang, Li och Stanfield (2012) lyfter risken med att dividera med bokfört 

resultat då det kan påverkas av redovisningstekniska åtgärder för att minska eller höja 

resultatet. För att komma runt detta problem använder vi oss av EBITDA (Earnings 

before interest, taxes, depreciation and amortization) då det enligt Hawn, Chatterji och 

Mitchell (2018) är ett mått som inte tar hänsyn till skatt, finansiella eller 

redovisningsmässiga beslut. Vår beroende variabel kommer därmed vara ETR och 

beräknas enligt följande: 
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Formel 1: Beroende variabel (ETR) 

𝐸𝑇𝑅 =
𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
 

 

3.3.2. Oberoende variabel, interaktionseffekten mellan insiderägande och CSR 

CSR (ESGSCORE) 

CSR-prestation (ESGSCORE) kommer vi mäta med hjälp av det värde vi finner för 

ESG som står för Environmental, Social and Governance. Malik (2015) poängterar att 

likt de svårigheter som upplevs att definiera själva CSR-begreppet finns det också 

utmaningar att mäta och kvantifiera CSR. Databaser föreslås som en lösning på detta 

problem då det är en möjlighet att få konsekventa CSR-mätningar. En databas som ofta 

används i detta sammanhang är KLD (Kinder, Lynderberg, Domini Research, and 

Analytics Inc.) som är en utav de vanligaste och ledande databaserna för information 

om CSR-betyg (Barnea & Rubin, 2010; Malik, 2015). Malik (2015) föreslår utöver 

denna databas också bland annat Thomson Reuters databas som ett möjligt verktyg i 

CSR-mätningar vilken är den vi kommer använda oss av. 

 

ESG-värde är ett mått på företags arbete med CSR som innefattar en utvärdering av tre 

dimensioner av CSR; miljö, bolagsstyrning och socialt ansvar (Halbritter & Dorfleitner, 

2015). Thomson Reuters Eikon har data på över 6000 företag över hela världen där 

företag utvärderas och tilldelas ett ESG-värde från 0 till 100. Inom områdena miljö, 

bolagsstyrning och socialt ansvar ryms totalt 10 kategorier som innehåller en mängd 

indikationer vars syfte är att ge ett objektivt och pålitligt ESG-värde (Thomson Reuters, 

2018). 
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Figur 2. Beskrivning av ESG-måttet (Thomson Reuters, 2018). 

 

Insiderägande (INSIDE) 

En del av vår studie är att kontrollera om insiderägande har ett samband med 

skatteaggressivitet, vilket vi testar i H2 där insiderägande är vår oberoende variabel. Vi 

mäter insiderägande (INSIDE) genom andelen aktier ägda av insiders vilket enligt vår 

definition som vi tidigare diskuterat är ägare som har en nära relation till företaget i 

form av anställning, uppdrag eller större ägande. I databasen Thomson Reuters Eikon 

finns måttet Closely Held Shares som vi kommer att använda då det motsvarar vår 

definition av insiderägande. 

 

Interaktionseffekten av insiderägande och CSR 

För att fullt ut kunna besvara vårt syfte och förklara hur insiderägande i börsnoterade 

europeiska bolag påverkar sambandet mellan bolagets CSR och skatteaggressivitet 

betecknas vår oberoende variabel i H3 av interaktionseffekten av INSIDE och 

ESGSCORE. Insiderägande beroende på dess effekt i kombination med CSR kan öka 

eller minska associationen mellan CSR och skatteaggressivitet. Interaktionseffekten i 

H3 är INSIDE multiplicerat med ESGSCORE och betecknas på följande sätt: 

 
Formel 2: Oberoende variabel (Interaktionseffekten av INSIDE och ESGSCORE) 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑒𝑛 = 𝐼𝑁𝑆𝐼𝐷𝐸 ∗ 𝐸𝑆𝐺𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸 

 

3.3.3. Kontrollvariabler 

Enligt Lanis och Richardson (2018) kan andra faktorer påverka företagets 

skatteaggressivitet vilket skapar ett behov av kontrollvariabler. Tidigare litteratur har 
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även använt variablerna som ingår i interaktionseffekten som kontrollvariabler vilket 

även vi gör så att INSIDE och ESGSCORE är två separata kontrollvariabler (Landry et 

al., 2013; Lanis & Richardson, 2018). Vi har valt att använda oss av ett antal 

kontrollvariabler som är identifierade i tidigare litteratur om liknande samband. Då vi 

till skillnad från tidigare studier har ett urval från flera olika länder omvandlar vi all data 

till euro. De identifierade kontrollvariablerna är följande: 

 

SIZE används för att kontrollera påverkan på skatteaggressivitet som beror på 

företagets storlek. Tidigare forskning har visat ett samband mellan skatteaggressivitet 

och företagets storlek (Gupta & Newberry, 1997; Richardson & Lanis, 2007). Rego 

(2003) finner att större företag har en högre ETR. Precis som Landry et al. (2013) och 

Lanis och Richardson (2018) definierar vi SIZE som naturliga logaritmen av totala 

tillgångar. 

 

Formel 3: Kontrollvariabel (SIZE) 

𝑆𝐼𝑍𝐸 = ln(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟) 

 

LEV används för att kontrollera påverkan på skatteaggressivitet som beror på företagets 

skuldsättning. Gupta och Newberry (1997) finner ett samband mellan företagets 

skuldsättning och skatteaggressivitet, vilket enligt Cheng et al. (2012) kan förklaras 

genom att skatteavdrag för räntekostnader kan påverka skatteaggressiviteten positivt. 

Tidigare litteratur använder sig av långfristiga skulder dividerat med totala tillgångar 

(Badertscher et al., 2013; Chen et al., 2010; Lanis & Richardson, 2012, 2015, 2018; 

Richardson et al., 2016). Vi kommer därför i vår studie definiera skuldsättningen som 

långfristiga skulder dividerat med totala tillgångar. 

 

Formel 4: Kontrollvariabel (LEV) 

𝐿𝐸𝑉 =
𝑙å𝑛𝑔𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

 

CAPINT används då kapitalintensiva företag påverkar skatteaggressiviteten på grund 

av kostnader för avskrivningar (Chen et al., 2010; Lanis & Richardson, 2018). 

Definitionen av kapitalintensitet är att mäta materiella tillgångar dividerat med totala 
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tillgångar (Davis et al., 2016; Lanis & Richardson, 2012, 2015, 2018; Richardson et al., 

2016). 

 

Formel 5: Kontrollvariabel (CAPINT) 

𝐶𝐴𝑃𝐼𝑁𝑇 =
𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

 

ROA är en variabel som kontrollerar för företagets lönsamhet då företag enligt Chen et 

al. (2010) ofta har en högre ETR. Rego (2003) konstaterar istället att företag med hög 

lönsamhet har lägre ETR där skillnaden består i att studien kontrollerar för företagets 

storlek. Författaren menar att lönsamma företag har högre incitament att skatteplanera 

då de har större potentiell besparing och mer resurser att använda sig av skatteplanering. 

Vi definierar ROA som resultat före skatt dividerat med totala tillgångar (Landry et al., 

2013; Lanis & Richardson, 2012, 2015; Rego, 2003; Richardson et al., 2016). 

 

Formel 6: Kontrollvariabel (ROA) 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑓ö𝑟𝑒 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

 

MKTBK används för att kontrollera om företaget är ett tillväxtföretag. Enligt Chen et 

al. (2010) är dessa företag mer benägna att köpa tillgångar som genom periodisering av 

kostnader påverkar skattesatsen. Vi definierar MKTBK som marknadsvärdet på eget 

kapital dividerat med det bokförda värdet på eget kapital (Chen et al., 2010; Landry et 

al., 2013; Lanis & Richardson, 2012, 2015, 2018; Richardson et al., 2016). 

 

Formel 7: Kontrollvariabel (MKTBK) 

𝑀𝐾𝑇𝐵𝐾 =
𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒 ∗ 𝑢𝑡𝑒𝑠𝑡å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟

𝑏𝑜𝑘𝑓ö𝑟𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑝å 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

 

CASH används för att kontrollera gentemot behovet av likvida medel vilket kan 

motivera skatteaggressivitet (McGuire, Omer, & Wang, 2012). Definieras enligt likvida 

medel vid årets utgång dividerat med totala tillgångar (Davis et al., 2016; Lanis & 

Richardson, 2018; McGuire et al., 2012). 
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Formel 8: Kontrollvariabel (CASH) 

𝐶𝐴𝑆𝐻 =
𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

 

INDSEC är en dummyvariabel använd av tidigare litteratur då skatteaggressivitet kan 

variera mellan olika branscher (Badertscher et al., 2013; Chen et al., 2010; Lanis & 

Richardson, 2012, 2018; McGuire et al., 2012; Richardson et al., 2016). 

  

YEAR är en dummyvariabel använd av tidigare litteratur för att kontrollera mot 

systematiska skillnader mellan olika år (Badertscher et al., 2013; Lanis & Richardson, 

2015, 2018; Rego, 2003; Richardson et al., 2016). 

  

COUNTRY Rego (2003) använder sig av en kontrollvariabel för att kontrollera 

skillnader i skattesatsen mellan olika länder. Jansson (2005) förklarar samtidigt att olika 

länder har olika utveckling av marknaden vilket påverkar ägarstrukturen. Tidigare 

studier har oftast fokuserat på ett enskilt land vilket gör att ett behov av att kontrollera 

för variabeln finns i vår studie. 

 

3.4. Analysmetoder 

 

3.4.1. Univariat analys 

Det första steget i vår analys av data blir att utföra en univariat analys. Detta är enligt 

Bryman och Bell (2013) en process där varje variabel analyseras var för sig. Enligt 

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) startar alltid både statistisk beskrivning och 

analys med univariat analys. För att ge en komprimerad beskrivning av en fördelning i 

statistisk form föreslår Patel och Davidson (2011) centralmått och spridningsmått. Vi 

vill beskriva variablernas centrala tendens vilket beskriver var fördelningen har sin 

tyngdpunkt. Utöver detta vill vi också få en bild av variationen i fördelningen det vill 

säga hur utspridd fördelningen är (Patel & Davidson, 2011). Med hjälp av medelvärdet 

eller median kan vi mäta centraltendensen av de värden som en variabel ger (Bryman & 

Bell, 2013). Vid medelvärde summeras alla värden vilket sedan divideras med antalet 

värden. Medianen som anger mittpunkten av fördelningen beräknas genom en 

uppställning av alla värden i storleksordning och sedan bestäms mittpunkten. Bryman 

och Bell (2013) varnar för att medelvärdet är känsligt för extremvärden vilket kan ge 
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missvisande resultat men däremot påverkas inte medianen på samma sätt. När det gäller 

spridningsmått är det två tillvägagångsätt som blir aktuella för oss- standardavvikelsen 

samt minimum- och maximumvärden. De Veaux, Velleman och Bock (2016) varnar för 

att extremvärden kan påverka spridningsmåttet och rekommenderar att alltid undersöka 

värden som står ut, vilket vi kommer att göra genom att kontrollera minimum- och 

maximumvärden. Genom att även ta med kvartilerna kan vi titta på spridningen i 

förhållande till medianen, då kvartilerna visar hur 50 procent av värdena förhåller sig till 

medianen. 

 

I varje del av våra analyser kommer vi att ta hjälp av statistikprogrammet SPSS för att 

effektivt och precist kunna undersöka vårt datamaterial. 

 

3.4.2. Bivariat analys 

Nästa steg i processen med att analysera insamlade data blir en så kallad bivariat analys. 

Vi undersöker i vår studie olika variabler där vi söker efter samband mellan CSR 

(ESGSCORE) och skatteaggressivitet (ETR). Vi finner det lämpligt att använda oss av 

en bivariat analys då det innebär en metod där relationen mellan två variabler 

undersöks. Denna analys görs i förhoppning om att förklara variationen hos en variabel 

med variationen hos den andra (Bryman & Bell, 2013).  

  

För att hjälpa oss att mäta styrkan i associationen mellan variablerna kommer vi 

använda oss av korrelation. För att kunna tillämpa detta måste några villkor utöver det 

faktum att båda variablerna är kvantitativa uppfyllas - det måste vara ett linjärt samband 

som undersöks samt det får inte vara extremvärden med i beräkningen då dessa kan ge 

ett missvisande resultat (De Veaux et al., 2016). Pearsons r är lämpligt att använda på 

intervall och kvotvariabler enligt Bryman och Bell (2013), där korrelationskoefficienten 

får ett värde mellan -1 och +1 och sambandet är starkast närmast den sistnämnda. Om 

inget samband råder kommer korrelationen visa 0 men om ett svagt samband kan 

upptäckas ligger korrelationen nära 0. Beroende på om koefficienten är positiv eller 

negativ visar detta riktningen på sambandet. 

 

3.4.3. Multivariat analys 

En multivariat analys innebär att sambandet hos tre eller fler variabler undersöks 

(Bryman & Bell, 2013) och detta blir vårt sista steg i analysprocessen. De Veaux et al. 
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(2016) menar att linjära modeller mellan två variabler inte alltid räcker för att förklara 

den komplexa verklighet som råder mellan ett samband och att det då är bra att använda 

sig av multipla regressionsmodeller. Med vår första hypotes (H1) vill vi testa om det 

råder ett samband mellan CSR och skatteaggressivitet och i vår andra hypotes (H2) 

byter vi ut CSR mot insiderägande. Genom vår tredje hypotes (H3) vill vi testa hur 

interaktionseffekten av insiderägande och CSR påverkar detta samband. Vi kommer 

utöver detta också använda oss av ett antal kontrollvariabler och i denna process ta hjälp 

av multipla regressionsanalyser. 

 

Ett samband mellan två variabler riskerar att vara falskt eller skenbart. Det innebär att 

det verkar som det finns ett samband, men som inte är äkta, utan istället är relaterat till 

en tredje variabel. Genom att analysera tre eller fler variabler kan vi med en multivariat 

analys kontrollera om sambandet mellan CSR och skatteaggressivitet är äkta (Bryman 

& Bell, 2013). Multipla regressionsanalyser används ofta i multivariat analys och 

förekommer i tidigare studier som liknar vår där CSR och skatteaggressivitet undersökts 

(Davis et al., 2016; Hoi et al., 2013; Huang et al., 2017; Lanis & Richardson, 2018). 

 

Vi kommer att testa studiens hypoteser enligt nedanstående regressionsmodell. För att 

testa den beroende variabeln ETR använder vi följande regressionsmodell: 

 

Formel 9: Regressionsmodell 

𝐸𝑇𝑅𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑁𝑆𝐼𝐷𝐸𝑖𝑡 ∗ 𝛽1𝐸𝑆𝐺𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝛽2𝐼𝑁𝑆𝐼𝐷𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3𝐸𝑆𝐺𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸𝑖𝑡

+ ∑ 𝛽4..𝑛𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝑂𝐿𝑆𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 

ETRit är den beroende variabeln ETR som mäts genom att dividera inkomstskatt med 

EBITDA för fall i och för tidsperiod t. 

 

β0 är koefficienten för regressionens intercept.  

 

β1-n är förklaringskoefficienten för effekten av oberoende variabeln på beroende 

variabeln. 

 

INSIDEit är den oberoende variabeln som mäts genom insiderägande för fall i och för 

tidsperiod t. 
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ESGSCOREi,t är den oberoende variabeln som mäter CSR för fall i och för tidsperiod t. 

 

INSIDEit* ESGSCOREit är en interagerande variabel för att kontrollera för effekter av 

CSR under olika insiderägandeförhållanden för fall i och tidsperiod t.  

 

CONTROLSit är alla kontrollvariabler som ges en kort beskrivning nedan för fall i och 

för tidsperiod t. 

• SIZE = Storleken på företaget är logaritmen av totala tillgångar.  

• LEV = Skuldsättningsgrad är långfristiga skulder dividerat med totala tillgångar 

och uttrycks i procent.  

• CAPINT = Materiella anläggningstillgångar dividerat med totala tillgångar och 

uttrycks i procent.   

• ROA = Mäter företags lönsamhet genom att resultat före skatt divideras med 

totala tillgångar och uttrycks i procent.  

• MKTBK = Mäter om företag kan anses vara ett tillväxtföretag genom att 

marknadsvärdet på eget kapital divideras med det bokförda värdet på eget 

kapital. 

• CASH = Likvida medel dividerat med föregående års totala tillgångar och 

uttrycks i procent.  

• INDSEC = Industritillhörighet är dummyvariabler som klassificerar företagen 

utefter följande industrigrupper: OIL & GAS, BASIC MATS, INDUSTRIALS, 

CONSUMER GDS, HEALTH CARE, CONSUMER SVS, TELECOM, 

UTILITIES, FINANCIALS och TECHNOLOGY. 

• COUNTRY = Dummyvariabler som delar in företagen utefter vilket av följande 

länder de tillhör: Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Finland, Frankrike, 

Tyskland, Grekland, Ungern, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Spanien, 

Sverige, Schweiz, och Turkiet.  

• YEAR = Dummyvariabler som tar hänsyn till inom vilket år från 2008 till 2017 

som respektive observation hänförs till. 

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

 

För att testa H1, det vill säga om det råder ett negativt samband mellan CSR och 

skatteaggressivitet använder vi följande regressionsmodell (modell 1). 
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Formel 10: Regressionsmodell 1 

𝐸𝑇𝑅𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑆𝐺𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝛽2𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝛽3𝐿𝐸𝑉 + 𝛽4𝐶𝐴𝑃𝐼𝑁𝑇 + 𝛽5𝑅𝑂𝐴

+ 𝛽6𝑀𝐾𝑇𝐵𝐾 + 𝛽7𝐶𝐴𝑆𝐻 + ∑ 𝛽8𝐼𝑁𝐷𝑆𝐸𝐶 + ∑ 𝛽9𝑌𝐸𝐴𝑅

+ ∑ 𝛽10𝐶𝑂𝑈𝑁𝑇𝑅𝑌 + 𝜀 

 

För att testa H2, det vill säga om det råder ett negativt samband mellan insiders och 

skatteaggressivitet använder vi följande regressionsmodell (modell 2). 

 

Formel 11: Regressionsmodell 2 

𝐸𝑇𝑅𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑁𝑆𝐼𝐷𝐸𝑖𝑡 + 𝛽2𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝛽3𝐿𝐸𝑉 + 𝛽4𝐶𝐴𝑃𝐼𝑁𝑇 + 𝛽5𝑅𝑂𝐴 + 𝛽6𝑀𝐾𝑇𝐵𝐾

+ 𝛽7𝐶𝐴𝑆𝐻 + ∑ 𝛽8𝐼𝑁𝐷𝑆𝐸𝐶 + ∑ 𝛽9𝑌𝐸𝐴𝑅 + ∑ 𝛽10𝐶𝑂𝑈𝑁𝑇𝑅𝑌 + 𝜀 

 

För att testa H3, det vill säga om insiderägande förstärker sambandet mellan CSR och 

skatteaggressivitet använder vi följande regressionsmodell (modell 3). 

 

Formel 12: Regressionsmodell 3 

𝐸𝑇𝑅𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝐼𝑁𝑆𝐼𝐷𝐸𝑖𝑡 ∗ 𝛽1𝐸𝑆𝐺𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝛽2𝐼𝑁𝑆𝐼𝐷𝐸𝑖𝑡 + 𝛽3𝐸𝑆𝐺𝑆𝐶𝑂𝑅𝐸𝑖𝑡

+ 𝛽4𝑆𝐼𝑍𝐸 + 𝛽5𝐿𝐸𝑉 + 𝛽6𝐶𝐴𝑃𝐼𝑁𝑇 + 𝛽7𝑅𝑂𝐴 + 𝛽8𝑀𝐾𝑇𝐵𝐾 + 𝛽9𝐶𝐴𝑆𝐻

+ ∑ 𝛽10𝐼𝑁𝐷𝑆𝐸𝐶 + ∑ 𝛽11𝑌𝐸𝐴𝑅 + ∑ 𝛽12𝐶𝑂𝑈𝑁𝑇𝑅𝑌 + 𝜀 

 

3.4.4. Multikollinearitet och heteroskedasticitet 

Det finns en risk som kan uppstå när en regressionsmodell innehåller flera oberoende 

variabler, detta kan beskrivas som multikollinearitet. Problemet blir aktuellt när de 

oberoende variablerna är relaterade till varandra (De Veaux et al., 2016). När de 

förklarande variablerna, det vill säga de oberoende variablerna, inte är relaterade till 

varandra bidrar de alla med information som kan förklara variationen i den beroende 

variabeln. Men när korrelationen är hög mellan dem uppstår problemet med 

multikollinearitet och regressionen kan ge ett missvisande resultat. Det som händer då 

är att de oberoende variablerna också påverkar varandra och effekterna på den beroende 

variabeln blir svårt att urskilja (De Veaux et al., 2016). Vi kommer att studera de 

oberoende variablernas korrelation då detta minskar risken att regressionen påverkas av 

multikollinearitet. Vi kommer också som extra försäkring ta fram en VIF-faktor tabell 
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med hjälp av SPSS vilket är ytterligare en åtgärd som Djurfeldt et al. (2010) 

rekommenderar för att kontrollera för multikollinearitet.  

 

Det som bör eftersträvas vid regressioner är homoskedasticitet mellan den beroende och 

de oberoende variabler och innebär en jämn spridning av residualerna (Djurfeldt et al., 

2010). Ojämn spridning eller olikheter i spridning innebär att precisionen i 

regressionsmodellen minskar. För att kontrollera för denna möjliga felkälla 

rekommenderar Djurfeldt et al. (2010) analys av residualerna i plotdiagram av den 

beroende och var och en av de oberoende variablerna vilket vi kommer att göra med 

hjälp av SPSS. 

 

3.5. Kvalitetskriterier 

Ett av de mest grundläggande kriterierna för att en undersökning ska sägas vara 

vetenskaplig är enligt Barmark och Djurfeldt (2015) att den process som föregår 

resultaten redovisas på ett transparent sätt. Genom att på ett tydligt sätt visa hur vi går 

tillväga för att hitta material till vår analys kan vi öka trovärdigheten i våra slutsatser. 

Det leder oss in på två centrala begrepp som måste övervägas i en vetenskaplig 

undersökning vilka är validitet och reliabilitet. Dessa två begrepp står i förhållande till 

varandra och det är viktigt att inte bara koncentrera oss på det ena eller det andra (Patel 

& Davidson, 2011). 

 

Eliasson (2013) konstaterar att reliabilitet i grund och botten har att göra med 

pålitligheten av undersökningen och om den går att upprepa och då ger samma resultat. 

Det kan också kopplas till studiens replikerbarhet vilket är ett kriterium för 

vetenskapliga studier. Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur 

noggrant de bearbetas (Eliasson, 2013). Ett sätt att öka reliabiliteten i vår undersökning 

är att vi formulerar tydliga instruktioner hur vi har genomfört denna studie samt att vi 

använt oss av statistikprogrammet SPSS i alla beräkningar. Eftersom vi är två personer 

som utför undersökningen har det varit till god hjälp att kontrollera varandras resultat 

för att ytterligare minska risken för felkällor. 

 

Om reliabilitet handlar om hur något mäts, kan validitet sägas handla om vad som mäts 

(Eliasson, 2013). Det är viktigt att de mått som används verkligen mäter de begrepp 

som undersöks då detta ökar trovärdigheten i våra slutsatser. Eliasson (2013) påpekar att 
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det är viktigt att de operationella definitionerna stämmer överens med de teoretiska 

definitionerna. Vi har i vår undersökning försökt öka validiteten då vi noggrant granskat 

hur tidigare forskning mäter de begrepp vi använder och försökt att närma oss dessa så 

mycket som möjligt. 
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4. Resultat 

 

I detta kapitel beskriver vi resultatet från vår studie. Vi inleder med deskriptiv statistik 

för att studera datamaterialet. Sedan går vi vidare till korrelationsanalys för att 

kontrollera mot eventuella felkällor innan vi avslutar med att gå igenom resultatet för 

regressionsanalysen. 

 

 

4.1. Deskriptiv statistik 

Ett förberedande steg för att kunna besvara en förklarande frågeställning är att göra en 

beskrivning av det som ska förklaras. Det är därför som statistiska undersökningar alltid 

innehåller en redovisning av beskrivande karaktär för varje variabel för att avgöra 

datamaterialets kvalité (Djurfeldt et al., 2010). Det första verktyget som används i denna 

del är univariat analys, där varje variabel studeras var för sig. Enligt Djurfeldt et al. 

(2010) innebär detta att vi beskriver variabelns fördelning, centraltendens och spridning. 

Vi har med hjälp av statistikprogrammet SPSS tagit fram den beskrivande statistiken.  

 

Vi kommer att titta på både medelvärde och medianvärde. En jämförelse av dessa mått 

ökar möjligheten att upptäcka extremvärden då förekomsten av dessa kan ge 

missvisande resultat inför vidare analys. Medianen till skillnad från medelvärdet 

påverkas inte av extremvärden på samma sätt som medelvärdet (Barmark & Djurfeldt, 

2015).  Spridningen runt medelvärdet kontrollerar vi genom standardavvikelsen samt 

minimum- och maximumvärden. Standardavvikelsen utgår från medelvärdet och är ett 

mått på hur mycket värdena i snitt avviker från medelvärdet. Ytterligare ett mått på 

spridning är kvartilerna. På motsvarande sätt som standardavvikelsen redovisas i 

samband med medelvärdet hör kvartilerna ihop med medianen. Genom att också 

redovisa kvartilerna kan vi visa hur 50 procent av värdena förhåller sig till medianen. 

För att lättare upptäcka extremvärden som kan ge upphov till skevhet använder vi oss av 

boxplot i SPSS och vissa fall har även variabelns histogram undersökts. Boxplots 

(låddiagram) menar Djurfeldt et al. (2010) ger en informativ bild på närvaron av 

avvikande värden i fördelningen.  
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I den andra delen av den deskriptiva statistiken fortsätter vi med en bivariat analys av 

datamaterialet. I en bivariat analys studeras samband och samvariationen det vill säga 

korrelationen mellan två variabler (Djurfeldt et al., 2010). Vi presenterar variablerna i 

en korrelationsmatris och kontrollerar för eventuella felkällor som kan påverka den 

efterföljande regressionsanalysen. 

 

4.1.1. Beroende variabel 

ETR är vår beroende variabel och visar effektiv skattesats. Den har ett medelvärde på 

0,14 och en median på 0,14 vilket är identiskt. Detta indikerar att datamaterialet är 

symmetriskt. Standardavvikelsen är 0,07 som kan jämföras med medelvärdet 0,14 och 

indikerar en relativt liten spridning runt medelvärdet. Minimumvärdet visar 0 och 

maximumvärdet är 0,31 vilket tyder på en relativ liten spridning inom variabeln. Genom 

att också titta på kvartilerna som visar 0,09 respektive 0,19 och jämföra de med 

medianen kan vi se att 50 procent av värdena befinner sig förhållandevis nära 

medianvärdet 0,14. 

 

4.1.2. Oberoende variabel 

INSIDE visar andelen insiderägande hos företagen. Medelvärdet visar 0,35 och en 

median på 0,33 vilket är väldigt nära. Standardavvikelsen är 0,24 som kan jämföras med 

medelvärdet 0,35 och indikerar en viss spridning runt medelvärdet. Minimumvärdet 

visar 0 och maximumvärdet är 0,99 vilket tyder på en stor spridning för variabeln då 

både höga och låga värden kan bidra till skevhet. Kvartilerna visar att 50 procent av 

värdena befinner sig inom 0,13 respektive 0,53. Vid en undersökning av variabelns 

låddiagram i SPSS hittades dock inga outliers. 

 

ESGSCORE som mäter CSR i vår undersökning visar medelvärdet 0,62 och en median 

på 0,64 vilket inte är någon större skillnad. Standardavvikelsen är 0,16 som kan 

jämföras med medelvärdet 0,62 vilket indikerar en viss spridning runt medelvärdet. 

Minimumvärdet visar 0,17 och maximumvärdet är 0,96 vilket tyder på en relativt stor 

spridning för variabeln. Kvartilerna som visar 0,52 respektive 0,74 vilket i jämförelse 

med medianen som är 0,64 indikerar att 50 procent av värdena förhåller sig nära 

medianvärdet. Då standardavvikelsen indikerar att variabel kan påverkas av 

extremvärden undersöktes även variabelns låddiagram i SPSS. Den visar på två outliers 
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som ligger nära minimumvärdet och anses inte påverka resultatet i alltför stor 

utsträckning. 

 

4.1.3. Kontrollvariabler 

SIZE som mäter storleken på företag i undersökningen har medelvärdet 16,27 och en 

median på 16,02 vilket är nästan identiskt. Standardavvikelsen är 1,73 som kan jämföras 

med medelvärdet 16,27 vilket visar en låg spridning runt medelvärdet. Minimumvärdet 

visar 12,28 och maximumvärdet är 21,49 och kvartilerna är 15,04 respektive 17,31 

vilket inte tyder på någon större spridning av variabelns värden. 

 

LEV mäter skuldsättningsgraden och har medelvärde 0,20 och median 0,18 vilket inte 

är en stor skillnad. Standardavvikelsen är 0,18 som kan jämföras med medelvärdet 0,20 

och visar en stor spridning runt medelvärdet. Kvartilerna är 0,09 respektive 0,28 vilket 

betyder att 50 procent av värdena ligger relativt nära medianen. Minimumvärdet visar 

dock 0 och maximumvärdet är 2,51 vilket innebär en väldigt stor spridning, det finns 

stora värden som kan innebära skevhet. En analys av låddiagrammet i SPSS visar ett det 

finns extremvärden som tydligt visar skevhet till höger på grund av väldigt stora värden. 

 

CAPINT har ett något skevt material till vänster då medelvärdet på 0,27 är större än 

medianen på 0,19 och standardavvikelsen på 0,25 är stor i förhållande till medelvärdet, 

vilket tyder på en stor spridning. Även kvartilerna och minimum- samt 

maximumvärdena visar på en stor spridning. Minimum ligger på 0 medan maximum är 

på 1 vilket är stort i förhållande till medelvärde och median. Kvartilerna är 0,07 och 

0,44 vilket visar 50 procent av värdena. Jämfört med medianen på 0,19 är inte så nära 

kvartil 3 och kan tyda på en stor spridning. En analys av variabelns låddiagram visar att 

det finns ett antal outliers som påverkar materialet. 

 

ROA har ett symmetriskt material då medelvärdet på 0,05 ligger nära medianen på 0,04. 

Spridningen är dock stor då standardavvikelsen har ett högt värde i förhållande till 

medelvärdet. Något som minimum och maximum bekräftar med -0,51 respektive 0,61. 

Kvartil 1 har ett värde på 0,01 medan kvartil 3 har ett värde på 0,07 vilket ändå tyder på 

att 50 procent av materialet ligger rätt nära medianen. Ett låddiagram visar en del 

outliers som ökar värdena på minimum och maximum. 
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MKTBK har ett material som är något skevt till vänster där medelvärdet på 2,06 är 

större än medianen på 1,54. Standardavvikelsen visar på en stor spridning då värdet på 

1,9 är stort i förhållande till medelvärdet. Kvartil 1 på 0,98 och kvartil 3 på 2,67 visar 

ändå att 50 procent av materialet ligger relativt nära medianen. Minimumvärdet på -7,33 

och maximumvärdet på 23,98 visar dock på en stor spridning. En analys av ett 

låddiagram för variabeln visar på ett antal outliers som drar upp spridningen. 

 

CASH har ett material som är någorlunda symmetriskt men med en tendens till skevt åt 

vänster med ett medelvärde på 0,10 och en median på 0,08. Återigen visar 

standardavvikelsen på en stor spridning då värdet på 0,08 är förhållandevis stort jämfört 

med medelvärdet. Kvartil 1 med ett värde på 0,04 och kvartil 3 med ett värde på 0,14 

visar dock att 50 procent av materialet ligger rätt nära medianen. Minimum på 0 och 

maximum på 0,89 visar på en stor spridning. Framförallt mot maximum. Ett låddiagram 

visar två outliers som sticker ut bland maximumvärdena och ökar värdet. 

 

Tabell 1. Deskriptiv statistik 

 

N = antal företag som ingår i urvalet. ETR = effektiva skattesatsen när inkomstskatt dividerats med 

EBITDA (resultat före räntekostnader, skatter, avskrivningar och nedskrivningar). INSIDE = andel av 

insiderägande av utestående aktier. ESGSCORE = är ett procentuellt värde som satts av Thomson 

Reuters för att rangordna företagens CSR-arbete. SIZE = naturliga logaritmen av totala tillgångar. LEV 

= andel långfristiga skulder av totala tillgångar. CAPINT = andel anläggningstillgångar av totala 

tillgångar. ROA = resultat före skatt dividerat med totala tillgångar. MKTBK = pris per aktie 

multiplicerat med utestående aktier som sedan divideras med bokfört värde på eget kapital. CASH = 

andel likvida medel av totala tillgångar. 

 

4.1.4. Fördelning mellan olika branscher 

Vi har valt att kontrollera vår data mot skillnader i vilka branscher företagen verkar 

inom. Vi har därför tagit fram beskrivande statistik för de tio branscher alla företag är 

fördelade mellan. Vi jämför medelvärde och standardavvikelse för den beroende 

variabeln ETR och de oberoende variablerna INSIDE och ESGSCORE i tabell 2. 

Variabel N Medelvärde Median Std. avvikelse Kvartil 1 Kvartil 3 Minimum Maximum

ETR 273 0,14 0,14 0,07 0,09 0,19 0,00 0,31

INSIDE 273 0,35 0,33 0,24 0,13 0,53 0,00 0,99

ESGSCORE 273 0,62 0,64 0,16 0,52 0,74 0,17 0,96

SIZE 273 16,27 16,02 1,73 15,04 17,31 12,28 21,49

LEV 273 0,20 0,18 0,18 0,09 0,28 0,00 2,51

CAPINT 273 0,27 0,19 0,25 0,07 0,44 0,00 1,00

ROA 273 0,05 0,04 0,06 0,01 0,07 -0,51 0,61

MKTBK 273 2,06 1,54 1,90 0,98 2,67 -7,33 23,98

CASH 273 0,10 0,08 0,08 0,04 0,14 0,00 0,89



 

38 

 

Fördelningen mellan olika branscher är inte helt jämn. Endast 3,3 procent av materialet 

representerar den minsta branschen Technology medan 23,1 procent representerar den 

största Industrials. Vad gäller ETR ligger medelvärdet mellan 0,09 och 0,17. Utöver 

dessa två har fyra av tio branscher ett medelvärde på 0,13, två på 0,15 och två på 0,16 

vilket inte tyder på några större skillnader bortsett från Telecom som sticker ut mer 

0,09. Vad gäller standardavvikelsen ligger de alla mellan 0,05–0,07 vilket inte visar på 

några större skillnader. Att jämföra standardavvikelsen med medelvärdet visar på några 

större spridningar. Telecom har 0,05 i standardavvikelse jämfört med ett medelvärde på 

0,09 vilket tyder på en rätt stor spridning kring medelvärdet. Basic Mats har lägst 

spridning med en standardavvikelse på 0,05 jämfört med ett medelvärde på 0,13. 

 

I variabeln INSIDE är det större skillnader på medelvärdet. Den lägsta har 0,23 i 

medelvärde till skillnad från den högsta som har 0,51. Den lägsta är även den som har 

lägst standardavvikelse på 0,18 men i förhållande till medelvärdet är det en rätt stor 

spridning. Det högsta värdet på standardavvikelsen hittas bland annat hos den som även 

har högst medelvärde. Standardavvikelsen är på 0,27 vilket tyder på en något mindre 

spridning. I variabeln ESGSCORE några små skillnader på medelvärdet där den lägsta 

har 0,56 medan den högsta har 0,66. Standardavvikelsen skiljer inte heller så mycket i 

intervallet 0,13 till 0,19. I förhållande till medelvärdet visar standardavvikelsen på en 

relativt liten spridning för alla branscher. 

 

Tabell 2. Fördelning mellan olika branscher 

 
N = antal företag som ingår i urvalet, inom parentes är andel av totalt antal företag. ETR = effektiva 

skattesatsen när inkomstskatt dividerats med EBITDA (resultat före räntekostnader, skatter, 

avskrivningar och nedskrivningar). INSIDE = andel av insiderägande av utestående aktier. ESGSCORE 

= är ett procentuellt värde som satts av Thomson Reuters för att rangordna företagens CSR-arbete. 

 

BRANSCH N Medelvärde Std. avvikelse Medelvärde Std. avvikelse Medelvärde Std. avvikelse

OIL & GAS 24 (8,8%) 0,13 0,07 0,37 0,23 0,63 0,14

BASIC MATS 18 (6,6%) 0,13 0,05 0,27 0,22 0,63 0,14

INDUSTRIALS 63 (23,1%) 0,15 0,06 0,34 0,23 0,60 0,15

CONSUMER GDS 30 (11,0%) 0,17 0,07 0,32 0,27 0,64 0,15

HEALTH CARE 12 (4,4%) 0,15 0,07 0,32 0,23 0,56 0,14

CONSUMER SVS 29 (10,6%) 0,16 0,07 0,41 0,22 0,66 0,14

TELECOM 13 (4,8%) 0,09 0,05 0,40 0,23 0,66 0,13

UTILITIES 19 (7,0%) 0,13 0,06 0,51 0,27 0,62 0,15

FINANCIALS 56 (20,5%) 0,13 0,07 0,31 0,24 0,62 0,19

TECHNOLOGY 9 (3,3%) 0,16 0,07 0,23 0,18 0,65 0,16

TOTALT 273 (100%)

ESGSCOREETR INSIDE
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4.1.5. Fördelning mellan olika länder 

Då vår studie sträcker sig över många länder har vi valt att kontrollera mot land då det 

kan påverka framförallt ETR och INSIDE. I tabell 3 jämför vi medelvärde och 

standardavvikelse för den beroende variabeln ETR och de oberoende variablerna 

INSIDE och ESGSCORE mellan de länder som finns med i urvalet. För ETR har vi ett 

lägsta medelvärde på 0,07 i Polen och ett högsta på 0,18 i Danmark. Standardavvikelsen 

har ett lägsta värde på 0,03 i Tjeckien och ett högsta värde på 0,08 i Belgien och Norge. 

Nederländerna och Polen är de med lägst ETR på 0,09 respektive 0,07 som också visar 

störst spridning när standardavvikelsen jämförs med medelvärdet. Tjeckien och Turkiet 

visar på en låg spridning där standardavvikelsen på 0,03 och 0,04 är låg i förhållande till 

medelvärdet på 0,12 respektive 0,15. 

 

INSIDE är en variabel som visar större skillnader i medelvärde mellan olika länder. 

Sverige och Finland sticker båda ut med 0,19 i medelvärde till skillnad från Tjeckien 

som har 0,7 i medelvärde. Viktigt att uppmärksamma är fördelningen av företag mellan 

de olika länderna. Det är endast ett företag som representerar Tjeckien vilket gör att 

medelvärdet också motsvarar det företagets siffror. Det är endast ett land som har 

företag motsvarande 23,4 procent av alla företag i urvalet som överstiger 10 procent i 

andel. För standardavvikelsen blir då kanske skev i förhållande till ländernas fördelning 

men den lägsta standardavvikelsen återfinns i Tjeckien på 0,02 medan den högsta på 

0,29 återfinns i Tyskland. För att studera spridningen av materialet sticker återigen 

Sverige och Finland ut med en standardavvikelse på 0,17 respektive 0,16 jämfört med 

deras medelvärde på 0,19. Det tyder på en stor spridning i materialet för dessa länder. 

ESGSCORE har en något lägre skillnad mellan olika länder i medelvärde där den lägsta 

på 0,42 återfinns i Tjeckien och den högsta på 0,7 återfinns i Spanien. 

Standardavvikelsen inom intervallet 0,08 till 0,19 tyder på en låg spridning i förhållande 

till medelvärdet.  
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Tabell 3: Fördelning mellan länder 

 

N = antal företag som ingår i urvalet, inom parentes är andel av totalt antal företag. ETR = effektiva 

skattesatsen när inkomstskatt dividerats med EBITDA (resultat före räntekostnader, skatter, 

avskrivningar och nedskrivningar). INSIDE = andel av insiderägande av utestående aktier. ESGSCORE 

= är ett procentuellt värde som satts av Thomson Reuters för att rangordna företagens CSR-arbete. 

 

4.2. Korrelationsanalys och multikollinearitet 

 

4.2.1. Korrelationsanalys 

I avsnittet som följer finns en redovisning av korrelationen mellan den beroende 

variabeln ETR och de övriga variablerna exklusive dummyvariablerna YEAR, 

COUNTRY och INDUSTRY. I en bivariat analys där samband och samvariation är av 

intresse är korrelationsmatrisen ett viktigt verktyg som ger en överskådlig bild över 

variablerna (Djurfeldt et al., 2010). 

 

Genom att granska korrelationsmatrisen kan vi se att den beroende variabeln ETR har 

en korrelation på 0,02 med ESGSCORE. Detta är dock inte signifikant på 0,10-nivån. 

Genom korrelationen kan vi dra slutsatser om riktning på relationen mellan de två 

variablerna. Sambandet är positivt, dock är korrelationen svag och icke signifikant. Det 

innebär att när ESGSCORE ökar kan vi se en viss ökning av ETR. 

 

LAND N Medelvärde Std. avvikelse Medelvärde Std. avvikelse Medelvärde Std. avvikelse

AUSTRIA 8 (2,9%) 0,14 0,06 0,56 0,20 0,57 0,11

BELGIUM 11 (4,0%) 0,11 0,08 0,43 0,17 0,47 0,14

CZECH REPUBLIC 1 (0,4%) 0,12 0,03 0,70 0,02 0,42 0,09

DENMARK 8 (2,9%) 0,18 0,07 0,40 0,24 0,56 0,09

FINLAND 20 (7,3%) 0,15 0,06 0,19 0,16 0,59 0,13

FRANCE 64 (23,4%) 0,15 0,07 0,33 0,25 0,68 0,13

GERMANY 18 (6,6%) 0,17 0,06 0,37 0,29 0,69 0,15

GREECE 5 (1,8%) 0,13 0,06 0,49 0,12 0,57 0,19

HUNGARY 2 (0,7%) 0,11 0,07 0,35 0,21 0,64 0,08

ITALY 26 (9,5%) 0,16 0,07 0,39 0,22 0,62 0,16

NETHERLANDS 12 (4,4%) 0,09 0,06 0,25 0,23 0,64 0,14

NORWAY 13 (4,8%) 0,13 0,08 0,32 0,18 0,57 0,17

POLAND 2 (0,7%) 0,07 0,05 0,63 0,11 0,57 0,11

PORTUGAL 6 (2,2%) 0,11 0,07 0,62 0,13 0,59 0,14

SPAIN 25 (9,2%) 0,13 0,07 0,37 0,25 0,70 0,12

SWEDEN 24 (8,8%) 0,14 0,06 0,19 0,17 0,62 0,15

SWITZERLAND 22 (8,1%) 0,13 0,05 0,31 0,23 0,57 0,18

TURKEY 6 (2,2%) 0,15 0,04 0,63 0,17 0,48 0,18

TOTALT 273 (100%)

ETR INSIDE ESGSCORE
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ETR har också ett positivt samband med INSIDER då denna korrelation visar 0,049 

signifikant på 0,05-nivån, vilket utläses som att det är 95 procent säkerhet att detta 

resultat inte är slumpmässigt. Det innebär att när INSIDER ökar kan vi se en ökning av 

ETR. Kontrollvariablerna visar olika riktningar på relationen med ETR. Det vi kan 

utläsa av tabellen är att SIZE har en korrelation på -0,043 signifikant på 0,05-nivån, 

LEV -0,136 signifikant på 0,01-nivån och CAPINT -0,190 signifikant på 0,01-nivån. 

Detta betyder att riktningen på relationen mellan ETR och tre kontrollvariablerna är 

negativ.  När SIZE, LEV och CAPINT ökar minskar ETR. Det övriga tre 

kontrollvariablerna har positiv korrelation med ETR. På signifikantnivån 0,01 har ROA 

korrelationen 0,081, MKTBK 0,155 och CASH 0,137. Av dessa siffror kan vi dra 

slutsatsen att sambandet mellan ROA, MKTBK och CASH är positivt mellan ETR det 

vill säga när de ökar så ökar även ETR. 
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Tabell 4. Korrelationsmatris 

 

ETR = effektiva skattesatsen när inkomstskatt dividerats med EBITDA (resultat före räntekostnader, 

skatter, avskrivningar och nedskrivningar). INSIDE = andel av insiderägande av utestående aktier. 

ESGSCORE = är ett procentuellt värde som satts av Thomson Reuters för att rangordna företagens CSR-
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arbete. SIZE = naturliga logaritmen av totala tillgångar. LEV = andel långfristiga skulder av totala 

tillgångar. CAPINT = andel anläggningstillgångar av totala tillgångar. ROA = resultat före skatt 

dividerat med totala tillgångar. MKTBK = pris per aktie multiplicerat med utestående aktier som sedan 

divideras med bokfört värde på eget kapital. CASH = andel likvida medel av totala tillgångar. 

 

4.2.2. Analys av felkällor 

För att öka möjligheterna av att vår regression ska ge trovärdiga resultat behöver vi 

kontrollera för vissa risker som kan uppstå vid användningen av flertalet oberoende 

variabler i multivariat analys. Dessa felkällor har vi tidigare diskuterat i metodavsnittet 

där vi påpekade att multikollinearitet och heteroskedasticitet behöver uteslutas vid 

regressionsanalyser. 

 

I korrelationsmatrisen kan vi se att ingen korrelation överstiger 0,8 eller understiger -0,8 

vilket är den rekommenderade gränsen av Djurfeldt et al. (2010). För att ytterligare 

kontrollera för multikollineratitet kan ett så kallat VIF-test genomföras, här 

rekommenderar Djurfeldt et al. (2010) det kritiska värdet 2,5 som en gräns. Vi kan 

utläsa av VIF-faktortabellen att det finns ett värde, SIZE 2,952 som överstiger gränsen 

något. Eftersom korrelationen är långt ifrån -0,8 (-0,043) och VIF-värdet är marginellt 

över gränsen ser vi inte att detta kommer att påverka resultatet i alltför stor utsträckning. 

 

Heteroskedasticitet vilket också kan beskrivas som ojämn spridning, kan leda till att 

precisionen i regressionsmodellen minskar (Djurfeldt et al., 2010). Det undersöks 

genom analys av residualerna i spridningsdiagram av den beroende och var och en av de 

oberoende variablerna i SPSS. Vår analys av spridningsdiagrammen visade en relativt 

jämn fördelning av variansen vilket indikerar att heteroskedasticitet inte förekommer. 
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Tabell 5. VIF-test 

 

ETR = effektiva skattesatsen när inkomstskatt dividerats med EBITDA (resultat före räntekostnader, 

skatter, avskrivningar och nedskrivningar). INSIDE = andel av insiderägande av utestående aktier. 

ESGSCORE = är ett procentuellt värde som satts av Thomson Reuters för att rangordna företagens CSR-

arbete. SIZE = naturliga logaritmen av totala tillgångar. LEV = andel långfristiga skulder av totala 

tillgångar. CAPINT = andel anläggningstillgångar av totala tillgångar. ROA = resultat före skatt 

dividerat med totala tillgångar. MKTBK = pris per aktie multiplicerat med utestående aktier som sedan 

divideras med bokfört värde på eget kapital. CASH = andel likvida medel av totala tillgångar. 

 

4.3. Regressionsanalys 

 

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

 

I modell 1 kontrollerar vi sambandet mellan CSR och skatteaggressivitet genom den 

beroende variabeln ETR och oberoende variabeln ESGSCORE. Signifikansnivån på 

regressionsmodellen är p<0,01 och R2 på 0,176 visar att 17,6 procent av variationen i 

den beroende variabeln kan förklaras av de oberoende variablerna. För ESGSCORE är 

signifikansnivån p>0,1 vilket inte kan anses vara signifikant för att bekräfta eller 

förkasta vår hypotes. ESGSCORE har dock en koefficient på -0,008 vilket tyder på ett 

negativt samband med ETR. Det negativa sambandet mellan ETR och ESGSCORE 

betyder att när ESGSCORE ökar, minskar ETR. När vi kopplar det till sambandet 

mellan CSR och skatteaggressivitet är det ett positivt samband vilket kan förklaras som 

att när företag får högre poäng på sitt arbete med CSR ökar även skatteaggressiviteten. 

Modell 1 förkastar hypotes H1 om signifikansnivån hade varit p<0,05 eller åtminstone 

p<0,1 men i vårt fall är risken att dra fel slutsats alltför stor för att vi ska kunna förkasta 

hypotes 1. 

 

Av kontrollvariablerna är CAPINT, ROA och MKTBK signifikanta på p<0,01 och LEV 

på p<0,05 vilket innebär att de har ett samband med ETR. LEV och CAPINT har en 

Variabel VIF

INSIDE 1,435

ESGSCORE 1,925

SIZE 2,952

LEV 1,343

CAPINT 1,807

ROA 1,427

MKTBK 1,528

CASH 1,474
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negativ koefficient vilket gör att när dessa kontrollvariabler ökar så minskar ETR. ROA 

och MKTBK har en positiv koefficient vilket innebär att ETR ökar när dessa ökar. SIZE 

och CASH har en signifikansnivå på p>0,1 vilket innebär att vi inte kan dra några 

slutsatser från dessa. Men koefficienten på SIZE är positiv medan CASH är negativ. Av 

18 länder är sju signifikanta på p<0,01, två på p<0,05, två på p<0,1 och sex som inte 

kan visa någon signifikans. Koefficienten varierar mellan negativ eller positiv där 11 

länder har en negativ koefficient och sex länder har en positiv koefficient. Vad gäller de 

tio industrier företagen är uppdelade i är det endast TELECOM som har en negativ 

koefficient och resterande har en positiv koefficient. Sex av tio har en signifikansnivå på 

p<0,01 medan en har på p<0,05 och på p<0,1 vardera samtidigt som HEALTH CARE 

inte visar någon signifikans. 

 

H2: Det finns ett negativt samband mellan insiderägande och skatteaggressivitet. 

 

I modell 2 kontrollerar vi sambandet mellan insiderägande och skatteaggressivitet 

genom den beroende variabeln ETR och oberoende variabeln INSIDE. Signifikansnivån 

på regressionsmodellen är p<0,01 och R2 på 0,182 visar att 18,2 procent av variationen i 

den beroende variabeln kan förklaras av de oberoende variablerna. För INSIDE är 

signifikansnivån p<0,01 vilket tyder på låg risk för att dra några slutsatser angående 

sambandet utifrån resultatet. Koefficienten för INSIDE är 0,026 som innebär att ökat 

insiderägande leder till en ökning av ETR vilket tyder på ett negativt samband mellan 

insiderägande och skatteaggressivitet. Därmed kan vi bekräfta vår hypotes att det finns 

ett negativt samband mellan insiderägande och skatteaggressivitet. 

 

Av kontrollvariablerna är CAPINT, ROA och MKTBK signifikanta på p<0,01, LEV på 

p<0,05 och SIZE på p<0,1. Som kan förväntas har LEV och CAPINT även här en 

negativ koefficient vilket innebär att när dessa kontrollvariabler ökar så minskar ETR. 

SIZE, ROA och MKTBK har en positiv koefficient vilket innebär att ETR ökar när 

dessa ökar. CASH är inte signifikant i modell 2 heller men har en negativ koefficient 

precis som i modell 1. Av 18 länder är sju signifikanta på p<0,01, två på p<0,05, en på 

p<0,1 och sex som inte kan visa någon signifikans. Koefficienten varierar även här 

mellan negativ eller positiv där 11 länder har en negativ koefficient och sex en positiv 

koefficient. För industrierna är det ytterst små skillnader mellan modell 1 och modell 2 

där de alla har samma riktning på koefficienten i båda modellerna och där endast 
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UTILITIES har ändrat signifikansnivå. I modell 1 hade UTILITIES p<0,1 medan den 

nu inte är signifikant i modell 2. Utöver det skiljer det sig med någon ökning eller 

minskning i enheter på små nivåer. 

 

H3: Interaktionseffekten mellan insiderägande och CSR har ett signifikant 

samband med skatteaggressivitet. 

 

I regressionsmodell 3 har vi lagt till interaktionseffekten INSxESG för att se om denna 

har en modererande effekt på sambandet mellan CSR och skatteaggressivitet. I denna 

modell har vi även adderat INSIDE och ESGSCORE som kontrollvariabler. 

Signifikansnivån på regressionsmodellen är p<0,01 och R2 på 0,185 visar att 18,5 

procent av variationen i den beroende variabeln kan förklaras av de oberoende 

variablerna. För INSxESG är signifikansnivån p<0,01 vilket tyder på låg risk för att dra 

några slutsatser angående sambandet utifrån resultatet. Koefficienten för 

interaktionsvariabeln är -0.096 vilket innebär att när interaktionseffekten tas med i 

regressionen förstärker den det negativa sambandet mellan ETR och ESGSCORE. Det 

betyder att interaktionseffekten av insiderägande och CSR förstärker det positiva 

sambandet mellan skatteaggressivitet och CSR. Vi kan av regressionen utläsa att 

ESGSCORE har ändrat riktning i modell 3 då koefficienten är positiv 0.036 och 

signifikant på p<0,05 men i modell 1 är den svagt negativ -0.008 men ej signifikant på 

p<0,10. INSIDE koefficienten är fortsatt positiv 0.085 med signifikans p<0,01.  

 

Av kontrollvariablerna är CAPINT, ROA och MKTBK signifikanta på p<0,01, LEV på 

p<0,05. Precis som när vi jämförde modell 1 med modell 2 har det inte heller i modell 3 

skett några större förändringar för koefficienten på kontrollvariablerna. SIZE har dock 

gått från att vara signifikant på p<0,1 i modell 2 till att inte vara signifikant i modell 3 

medan CASH precis som i tidigare modeller inte är signifikant. Riktningen på 

koefficienterna överensstämmer med tidigare modeller. Av länder och industrier har det 

inte skett några förändringar i riktning på koefficient eller signifikansnivå jämfört med 

modell 2 varför vi väljer att inte kommentera dessa ytterliggare en gång. Det som kan 

nämnas är att några av variablerna har minskat eller ökat med någon enstaka enhet i 

koefficienten. 
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För att ytterligare ge en förklaring av de resultat vi ser i regressionsmodell 3 har vi 

konstruerat ett diagram av sambandet mellan CSR och ETR vid höga och låga värden 

av insiderägande. Den gröna linjen visar ett negativt samband för högt insiderägande 

(över 50 procent) och den blå linjen visar ett positivt samband vid låga värden (under 50 

procent) av insiderägande mellan CSR och ETR. 

 

 
Figur 3. Interaktionsdiagram 
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Tabell 6. Regressionsanalys 

 
ETR = effektiva skattesatsen när inkomstskatt dividerats med EBITDA (resultat före räntekostnader, 

skatter, avskrivningar och nedskrivningar). INSxESG = interaktionseffekten av INSIDE multiplicerat med 

ESGSCORE. INSIDE = andel av insiderägande av utestående aktier. ESGSCORE = är ett procentuellt 

värde som satts av Thomson Reuters för att rangordna företagens CSR-arbete. SIZE = naturliga 

logaritmen av totala tillgångar. LEV = andel långfristiga skulder av totala tillgångar. CAPINT = andel 

Koefficient SE Koefficient SE Koefficient SE

ETR (Constant) 0,108*** 0,022 0,088*** 0,022 0,076*** 0,023

INSxESG - - - - -0,096*** 0,035

INSIDE - - 0,026*** 0,006 0,085*** 0,022

ESGSCORE -0,008 0,011 - - 0,036** 0,017

SIZE 0,002 0,001 0,002* 0,001 0,001 0,001

LEV -0,020** 0,008 -0,016** 0,008 -0,016** 0,008

CAPINT -0,031*** 0,007 -0,033*** 0,007 -0,034*** 0,007

ROA 0,068*** 0,025 0,073*** 0,025 0,068*** 0,025

MKTBK 0,004*** 0,001 0,004*** 0,001 0,004*** 0,001

CASH -0,006 0,018 -0,007 0,018 -0,008 0,018

AUSTRIA 0,002 0,008 -0,002 0,008 -0,003 0,008

BELGIUM -0,022*** 0,008 -0,022*** 0,007 -0,022*** 0,007

CZECH REPUBLIC -0,013 0,020 -0,016 0,020 -0,020 0,020

DENMARK 0,025*** 0,009 0,025*** 0,009 0,025*** 0,009

FINLAND 0,001 0,006 0,006 0,006 0,007 0,006

FRANCE - - - - - -

GERMANY 0,009* 0,006 0,009 0,006 0,008 0,006

GREECE -0,003 0,010 -0,005 0,010 -0,007 0,010

HUNGARY -0,033** 0,016 -0,033** 0,015 -0,031** 0,015

ITALY 0,022*** 0,005 0,021*** 0,005 0,022*** 0,005

NETHERLANDS -0,050*** 0,007 -0,048*** 0,007 -0,049*** 0,007

NORWAY -0,018** 0,007 -0,017** 0,007 -0,017** 0,007

POLAND -0,048*** 0,016 -0,053*** 0,016 -0,054*** 0,016

PORTUGAL -0,038*** 0,009 -0,043*** 0,009 -0,043*** 0,009

SPAIN -0,009* 0,005 -0,010* 0,005 -0,010* 0,005

SWEDEN -0,004 0,005 0,000 0,005 0,000 0,005

SWITZERLAND -0,019*** 0,006 -0,017*** 0,006 -0,018*** 0,006

TURKEY 0,013 0,009 0,007 0,009 0,002 0,009

OIL & GAS 0,030*** 0,007 0,030*** 0,007 0,030*** 0,007

BASIC MATS 0,018*** 0,007 0,018*** 0,007 0,017*** 0,007

INDUSTRIALS 0,023*** 0,005 0,023*** 0,005 0,022*** 0,005

CONSUMER GDS 0,036*** 0,006 0,036*** 0,006 0,035*** 0,006

HEALTH CARE 0,006 0,008 0,006 0,008 0,005 0,008

CONSUMER SVS 0,028*** 0,006 0,026*** 0,006 0,026*** 0,006

TELECOM -0,027*** 0,007 -0,029*** 0,007 -0,029*** 0,007

UTILITIES 0,012* 0,006 0,008 0,006 0,007 0,006

FINANCIALS - - - - - -

TECHNOLOGY 0,020** 0,009 0,022** 0,009 0,020** 0,009

YEAR Ja Ja Ja

R2 0,176 0,182 0,185

Adj. R 2 0,161 0,167 0,169

F 11,635 12,130 11,781

Sig. 0,000 0,000 0,000

N 2 325 2 325 2 325

*** Signifikant på 0,01-nivån

** Signifikant på 0,05-nivån

* Signifikant på 0,10-nivån

SE = Standard Error

Modell 2 Modell 3Modell 1
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anläggningstillgångar av totala tillgångar. ROA = resultat före skatt dividerat med totala tillgångar. 

MKTBK = pris per aktie multiplicerat med utestående aktier som sedan divideras med bokfört värde på 

eget kapital. CASH = andel likvida medel av totala tillgångar. Länderna AUSTRIA, BELGIUM, CZECH 

REPUBLIC, DENMARK FINLAND, GERMANY, GREECE, HUNGARY, ITALY, NETHERLANDS, 

NORWAY, POLAND, PORTUGAL, SPAIN, SWEDEN, SWITZERLAND och TURKEY är dummyvariabler 

som visar förklaringsgraden i relation till FRANCE. Industrierna OIL & GAS, BASIC MATS, 

INDUSTRIALS, CONSUMER GDS, HEALTH CARE, CONSUMER SVS, TELECOM, UTILITIES och 

TECHNOLOGY är dummyvariabler som visar förklaringsgraden i relation till FINANCIALS. YEAR är 

dummyvariabler för åren 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 och 2017 som visar 

förklaringsgraden i relation till 2016. Då studien inte avser att studera skillnader mellan olika år visar vi 

av förenklingsskäl endast att vi har tagit med YEAR som kontrollvariabel. 
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5. Diskussion 

 

I detta kapitel diskuterar vi resultatet av testerna av de tre hypoteserna och kopplar 

resultaten till teorin för att kunna besvara studiens syfte. 

 

 

5.1. Sambandet mellan CSR och skatteaggressivitet 

Vi har studerat sambandet mellan CSR och skatteaggressivitet ur ett europeiskt 

perspektiv genom att studera hur företags ESG-poäng förhåller sig till företags effektiva 

skattesats. Resultaten av analysen visar icke signifikanta svaga samband både när det 

gäller korrelation och regression. Det går emot hypotes H1 som förutsätter ett negativt 

samband mellan CSR och skatteaggressivitet. Studiens resultat går därmed emot en 

majoritet av tidigare forskning (Hoi et al., 2013; Huang et al., 2017; Kiesewetter & 

Manthey, 2017; Lanis & Richardson, 2012, 2015, 2018) som visar ett negativt samband. 

Resultaten går dock i linje med Landry et al. (2013) som också får ett icke signifikant 

samband. Det ger även stöd åt Preuss (2012) som konstaterar att CSR inte är förenligt 

med skatteaggressivitet. 

 

Både Lanis och Richardson (2013) och Preuss (2012) vidhåller att företag som har en 

högre nivå av skatteaggressivitet använder CSR för att skifta fokus från sin 

skatteaggressivitet men att det oftast är genom rapporter konstruerade av företagen 

själva. Alltså fås ett positivt samband mellan CSR och skatteaggressivitet om mätningen 

görs på företagens egna CSR-rapportering istället för ranking av oberoende aktörer. I 

denna studie kan vi identifiera vissa skillnader mot tidigare litteratur inom ämnet. Av de 

som fått ett negativt samband har urvalet i alla utom två varit på amerikanska bolag 

(Hoi et al., 2013; Huang et al., 2017; Lanis & Richardson, 2015, 2018). Endast en studie 

görs på australiensiska bolag (Lanis & Richardson, 2012) och en på europeiska bolag 

(Kiesewetter & Manthey, 2017). Då denna studie gjorts på europeiska bolag är det lätt 

att jämföra med den senast nämnda studien. Mellan Kiesewetter och Manthey (2017) 

och denna studie finns det dock skillnader. De inkluderar Storbritannien och Irland i sin 

studie till skillnad från oss som utesluter dem på grund av skillnader i ägarstruktur då de 

mer liknar USA än övriga Europa. Vi har även exkluderat bolag som saknat värde på 

insiderägande för något av åren i den tioårsperiod vi studerar vilket resulterat i att vi 
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studerat 273 bolag medan de har studerat cirka 792 bolag. Vårt urval innebär samtidigt 

att endast ett fåtal av observationerna inte har något insiderägande, vilket innebär att 

även om vi i regressionsmodell 1 inte har studerat hur insiderägande påverkar 

sambandet så testar vi endast sambandet på ett urval av företag med i stort sett någon 

nivå av insiderägande. 

 

Inom intressentteorin antas företag bidra till både aktieägare och samhället i stort då 

även samhället och dess olika delar har intressen i företaget. Huang et al. (2017) 

avfärdar i sin studie att sambandet mellan CSR och skatteaggressivitet är positivt på 

grund av riskhanteringsperspektivet. Det skulle innebära att företag engagerar sig i CSR 

för att skydda sig mot den risk som Godfrey et al. (2009) visar att CSR försäkrar mot. 

Istället finner Huang et al. (2017) stöd för intressentteorin där det finns ett negativt 

samband mellan CSR och skatteaggressivitet då företag bidrar till övriga intressenter 

genom både CSR-aktiviteter och skatt. Davis et al. (2016) är den studie som kan visa ett 

positivt samband och de argumenterar för att företagsledare inte ser på skatt som ett 

komplement på CSR utan istället som ett substitut. Där företagen anser att om de 

investerar i CSR behöver de inte betala skatt. Våra resultat avfärdar därmed både 

intressentteorin och riskhanteringsperspektivet genom att inte se något samband mellan 

CSR och skatteaggressivitet. Samtidigt vill vi påstå att CSR varken är ett substitut eller 

komplement till skatt utan två skilda saker som inte ses på tillsammans av företag. 

 

Det skulle innebära att vi kan skilja på CSR och skatt som två olika aktiviteter inom 

företagens arbete. Skatt är, som vi tidigare nämnt, en lagstadgad aktivitet som företagen 

inte kommer undan helt, även om skatteplanering gör det möjligt att minska sin skatt. 

Inom EU är dock CSR i viss mån också lagstadgad. EU har implementerat 

hållbarhetsredovisning som ett krav för större bolag samtidigt som samhällets intressen 

för hållbarhet och företagens ansvar har blivit allt större. Företag rapporterar om CSR 

för att de har ett krav på sig att göra det samtidigt som de ser ett värde i att ses som ett 

hållbart företag. Godfrey et al. (2009) konstaterar att synen på CSR som riskhantering 

innebär att dåliga nyheter om företag inte påverkar värdet på bolaget lika negativt om de 

är bra på CSR. Det handlar alltså inte om sambandet mellan CSR och 

skatteaggressivitet i sig utan all form av dåliga nyheter. 
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Moralen i skatteaggressivitet kan i sin tur diskuteras och som vi nämnt har flera studier 

gjorts för att koppla detta till CSR. Om CSR är en form av försäkring mot negativa 

nyheter bör negativa nyheter om skatteaggressivitet även försäkras av CSR. Det finns 

dock inget som tyder på att företag använder CSR för att specifikt försäkra sig mot 

negativa rubriker angående deras skatteaggressivitet. Samtidigt är skatteplanering något 

som är allmänt vedertaget för att förbättra ett företags resultat. Enligt ägarteorin är 

ledningens främsta uppgift att skapa värde för aktieägarna och värde kan mätas på olika 

sätt, men för aktieägarna är aktiekursen ett mått som mäter avkastningen väldigt väl. En 

aktie värderas oftast enligt en klassisk modell att se på företagets resultat i förhållande 

till aktiekursen. Ett bättre resultat ger i denna värderingsmodell en högre aktiekurs och 

resultatet kan relativt enkelt höjas genom att sänka skatten. 

  

Att företag arbetar med både CSR och skatteaggressivitet kan med andra ord bero på att 

de skiljer på aktieägare och övriga intressenter. Publika börsbolag har alltid krav på sig 

att höja resultatet mellan varje kvartal vilket ger en kultur med kortsiktiga resultatmål. 

För att skapa värde för aktieägarna tar företagen till med metoder som på kort sikt höjer 

resultatet, och oftast är detta lagliga metoder som används för att skatteplanera. Publika 

börsbolag är även i rampljuset och måste hela tiden tänka på vilka rubriker deras 

agerande skapar. För att då ta hänsyn till övriga intressenter arbetar företagen med CSR. 

Det intressanta är att CSR och skatt varken är komplement eller substitut, utan ur 

företagens synpunkt är det två olika metoder för att nå två olika mål, att skapa värde för 

aktieägarna och att skapa värde för andra intressenter. Att skapa värde för sina 

intressenter kan även ses som en del av företagets marknadsföring där CSR är ett 

verktyg för att ge avkastning till aktieägarna. Det handlar om att kommunicera sitt CSR-

arbete på ett bra sätt som ger legitimitet åt företagets existens där investeringar i CSR 

precis som andra investeringar går ut på att skapa avkastning.  

 

I EU finns det krav på att stora företag ska redovisa sitt arbete med CSR men det saknas 

krav på specifikt vilka CSR-aktiviteter företag behöver arbeta med. Det leder till att 

företagen själva bestämmer över sitt CSR-arbete och på ett sätt blir den lagstadgade 

redovisningen ett verktyg för marknadsföring av företagets varumärke. Det viktiga blir 

då inte vilka CSR-aktiviteter som genomförts utan hur de framställs inför utomstående. 

Skatteaggressivitet är samtidigt ett sätt att skapa värde för företagets aktieägare genom 

att en minskning av skatten leder till en ökning av resultatet. Både CSR och 
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skatteaggressivitet är därmed verktyg som används för att skapa värde till aktieägarna 

på ett eller annat sätt och våra resultat visar att det inte finns någon koppling mellan 

dessa verktyg utan de används separat. Global Reporting Initiative (2016b) skriver att 

skatt är något som ska redovisas tillsammans med hållbarhetsredovisningen då det 

skapar värde för företagets intressenter. Det är dock viktigt att komma ihåg att det i 

stora bolag inte är hållbarhetschefen och dess anställda som arbetar med 

skatteplaneringen. Deras fokus ligger istället på att arbeta med CSR-aktiviteter och 

redovisa dessa på ett bra sätt. Att det inte finns något samband mellan CSR och 

skatteaggressivitet förklarar hur båda aktiviteterna bara är två av alla verktyg som 

företag använder för att förbättra sitt resultat. 

 

5.2. Insiderägande och skatteaggressivitet 

För att kunna studera hur insiderägande modererar effekten av sambandet mellan CSR 

och skatteaggressivitet vill vi först förstå hur sambandet mellan insiderägande och 

skatteaggressivitet ser ut. Vi har argumenterat för att skatteaggressivitet ses som en 

riskfylld aktivitet och att insiders i form av ett mer koncentrerat ägande är mindre 

riskbenägna än andra ägare som oftast är mer diversifierade. Med perspektivet att 

insiderägande dämpar bolagets risktagande formulerade vi hypotes H2 att det finns ett 

negativt samband mellan insiderägande och skatteaggressivitet. Vi testar denna hypotes 

i regressionsmodell 2 som bekräftar hypotesen då det finns ett signifikant positivt 

samband mellan insiderägande och ett bolags effektiva skattesats. Det innebär att när 

insiderägandet ökar, kommer skatten som bolaget betalar öka, vilket visar att högre 

insiderägande leder till lägre skatteaggressivitet. 

  

Detta resultat ligger i linje med tidigare forskning där Fama och Jensen (1983) 

argumenterar för att när ägare och ledning koncentreras till samma personer blir de 

mindre riskbenägna. Något som även bekräftas av Badertscher et al. (2013) och 

Richardson et al. (2016) där de precis som denna studie finner ett negativt samband 

mellan insiderägande och skatteaggressivitet. Framförallt Badertscher et al. (2013) 

argumenterar för att ett ökat insiderägande leder till mindre skatteaggressivitet på grund 

av risken som det innebär. Det är samma slutsats som Landry et al. (2013) drar när de 

visar hur familjeägda företag är mindre skatteaggressiva jämfört med övriga företag 

oavsett nivån på CSR. Familjeägande har många likheter med insiderägande och då 

framförallt ur ett riskperspektiv. Båda typerna av ägare har ett mer koncentrerat ägande 
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än andra då de oftast inte diversifierar sin portfölj lika mycket som externa ägare. Det i 

kombination med att företaget samtidigt står som inkomstkälla för dessa ägare blir det 

viktigt för företaget att inte ta onödiga risker. Chen et al. (2010) samt Landry et al. 

(2013) menar att familjeägande innebär en större associering med företaget och att 

uppmärksammad skatteaggressivitet därmed kan vara mer skadligt för dem än övriga 

ägare. Enligt Barnea och Rubin (2010) är insiders som grupp i större utsträckning 

associerade med företaget vilket kan påverka beslut av investeringar i socialt 

ansvarstagande. Då ryktet spelar en viktig roll för insiders kan detta ha en vikt i beslut 

gällande skatteaggressivitet utöver vinstmaximering i större utsträckning än för övriga 

ägare. 

  

Richardson et al. (2016) studerar sambandet mellan agentteori och hur olika typer av 

ägarstrukturer påverkar skatteaggressiviteten. De delar upp ägarna beroende på om de 

har en stor andel av kapitalet eller en stor andel av rösterna. För att få en stor andel av 

rösterna krävs inte lika stor investering som att äga en stor andel av kapitalet. Det leder 

till att kontrollerande ägare inte tar lika stor risk genom röststarka aktier. De skiljer på 

det som inom agentteorin innebär att när ledningen äger aktier i bolaget kommer de 

antingen förskansa sig och fokusera på sina egna intressen eller så faller deras intressen 

i linje med övriga aktieägare. Deras resultat visar att låga nivåer av ägande av kapital 

leder till att ledningen förskansar sig då de inte tar lika stor risk att förlora sitt kapital. 

När ägarna kontrollerar företaget genom röster samtidigt som deras ägande av kapitalet 

ökar så minskar skatteaggressiviteten då ägarnas intressen sammanfaller med övriga 

aktieägare. 

  

I denna studie har insiderägande studerats genom att mäta andelen ägda aktier av 

utestående aktier och ingen kontroll har gjorts för att se hur fördelningen av röster ser 

ut. Dock tyder resultaten på att i likhet med tidigare studier ger ett lågt insiderägande en 

förskansning samtidigt som en högre nivå gör att ägarnas intressen sammanfaller. På 

högre nivåer av ägande har insiders kontroll över företaget vilket resulterar i att de kan 

driva en mindre riskfylld linje till skillnad från övriga aktieägare som kanske hade 

föredragit ett större risktagande och samtidigt högre avkastning. Att insiderägande leder 

till mindre skatteaggressivitet anser vi därför ska kunna ses ur ett 

riskhanteringsperspektiv. Risken är viktigt för alla investerare men på grund av bristen 
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på diversifiering blir den än viktigare för insiders vilket leder till att skatteaggressivitet 

väljs bort till fördel för en tryggare investering. 

 

5.3. Insiderägande och dess påverkan på CSR och skatteaggressivitet 

Vårt syfte är att förklara hur insiderägande påverkar sambandet mellan CSR och 

skatteaggressivitet. Hypotes H3 förutsätter ett signifikant samband av 

interaktionseffekten mellan insiderägande och CSR på skatteaggressivitet. Vi har alltså 

studerat hur insiderägande har en modererande effekt på CSR och skatteaggressivitet. I 

regressionsmodell 3 fick vi fram intressanta resultat som är signifikanta. Både 

insiderägande och CSR har i denna modell ett positivt samband med bolagsskatt vilket 

innebär ett negativt samband med skatteaggressivitet. När vi mäter interaktionseffekten 

mellan insiderägande och CSR ser vi istället hur sambandet med effektiv skattesats blir 

negativt. Det vi ser i figur 3 är att vid låga nivåer av insiderägande är sambandet mellan 

CSR och skatteaggressivitet negativt, men vid en hög nivå av insiderägande blir 

sambandet positivt. Nivån av insiderägande modererar CSR-effekten på ETR. Socialt 

ansvarsfulla företag blir alltså mer skatteaggressiva ju högre nivå av insiderägande de 

har. 

  

Som vi diskuterat tidigare leder höga nivåer av insiderägande till att 

skatteaggressiviteten minskar då insiders är mindre benägna till riskfyllda aktiviteter. 

Här ser vi istället hur höga nivåer av insiderägande leder till ökad skatteaggressivitet när 

nivån på CSR stiger, samtidigt som låga nivåer av insiderägande leder till mindre 

skatteaggressivitet när nivån på CSR stiger. Enligt Richardson et al. (2016) leder en hög 

nivå av insiderägande till att insiders intressen sammanfaller med aktieägarna till 

skillnad från låga nivåer som leder till förskansning. Om det gäller även som 

modererande effekt på sambandet mellan CSR och skatteaggressivitet borde det positiva 

sambandet vara bäst för aktieägarna medan det negativa sambandet är bäst för insidern 

och möjligtvis övriga intressenter. Lanis och Richardson (2018) visar istället att externa 

styrelseledamöter förstärker det negativa sambandet mellan CSR och skatteaggressivitet 

då de fungerar som en länk mellan ledningen och övriga intressenter. Samtidigt 

konstaterar Peasnell et al. (2003) att lågt insiderägande skapar ett behov av externa 

styrelseledamöter som minskar vid högre insiderägande då deras intressen sammanfaller 

med övriga aktieägare. Deras resultat i kombination med denna studien gör det tydligt 

att insiders intressen blir mer lika övriga aktieägares desto större ägande de har. 
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En fråga som uppstår är hur en hög nivå av insiderägande kan leda till lägre 

skatteaggressivitet på grund av lägre risktagande i regressionsmodell 2 när en hög nivå 

av insiderägande istället leder till att skatteaggressiviteten ökar när det agerar som en 

modererande effekt på CSR. Det finns några punkter att diskutera kring detta. För det 

första tar modell 2 inte hänsyn till om företag är socialt ansvarstagande eller ej, vilket 

modell 3 gör. Det som förklarar detta sambandet är att insiders inte har blivit mer 

riskbenägna utan istället att de hittar verktyg i form av CSR för att hantera risken. 

Godfrey et al. (2009) konstaterar att CSR fungerar som en försäkringsliknande åtgärd 

mot negativa nyheter, vilket innebär att CSR blir ett sätt att skapa legitimitet för 

företaget och skifta fokus från de mindre moraliska åtgärder som görs för att skapa 

värde för aktieägarna. Insiders kan med hjälp av CSR skydda sitt kapital även om 

företagets skatteaggressivitet skulle uppmärksammas. 

 

Vi har tidigare diskuterat för att både Hoi et al. (2013) och Huang et al. (2017) har 

avfärdat riskhanteringsperspektivet då de inte fann ett positivt samband mellan CSR och 

skatteaggressivitet. Det är dock viktigt att påpeka att deras studier baseras på företag 

som är oansvariga i sin natur. Insiders har enligt Barnea och Rubin (2010) ett rykte att 

tänka på vilket leder oss till antagandet att om de för att gynna sig själva och andra 

aktieägare vid hög nivå av ägande måste de samtidigt vara rädda om sitt rykte. Det faller 

mer i linje med Lanis och Richardson (2013) som drar slutsatsen att ansvarsfulla företag 

betonar sitt CSR-arbete på ett bättre sätt för att skifta fokus från sin skatteaggressivitet. 

Ett liknande beteende kan ses i insiderägande men eftersom våra mätningar av CSR inte 

bara mäter företagens rapporter om deras CSR-arbete kan vi anta att insiders inte bara 

betonar sitt arbete utan att de även arbetar med CSR för att skifta fokus från deras 

skatteaggressivitet. I vårt test av hypotes H1 kom vi fram till att det inte finns något 

samband mellan CSR och skatteaggressivitet, då det är två skilda aktiviteter för att 

tillfredsställa två skilda grupper, aktieägare och intressenter. Här kan vi istället se att 

insiders ser CSR och skatt som substitut och att om de får ett lönsammare företag och 

högre avkastning genom skatteaggressivitet kan de skydda sig genom CSR. 

 

Vi kan se att vid lägre nivåer av insiderägande är sambandet mellan CSR och 

skatteaggressivitet i linje med övrig forskning. Här visar vårt urval att 

skatteaggressivitet och CSR har ett negativt samband. Det betyder att vid dessa nivåer 
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av insiderägande hör socialt ansvarstagande inte ihop med skatteaggressivitet. Då nivån 

på insiderägande ökar och kontroll och beslutsrätt koncentreras till färre ägare ser vi ett 

positivt samband mellan CSR och skatteaggressivitet. Om vi kan anta att ägare då har 

större kontroll och mindre diversifierat ägande kommer de att dra större nytta av 

vinstmaximering genom skatteaggressivitet. Vi kan också anta att samma ägare 

associeras i större utsträckning med företaget och har då nytta av CSR som distraktion 

eller en eventuell försäkring för uppmärksammad skatteaggressivitet.  

 

Ett annat synsätt på att insiders associeras med företaget är hur insiders motivation kan 

kopplas till agentteorin gällande om insiders förskansar sig eller om deras intressen 

sammanfaller med övriga aktieägare. Agentteori bygger enligt Eisenhardt (1989) på att 

en agent i första hand ser till sina egna intressen när denne arbetar på uppdrag av någon 

annan. Bennedsen och Nielsen (2010) och Richardson et al. (2016) lyfter två effekter av 

insiderägande, när insiders förskansar sig eller när deras intressen sammanfaller med 

övriga aktieägares. Både Barnea & Rubin (2010) och Oh et al. (2017) konstaterar att 

insiders förskansar sig när de har ett mindre ägande då de inte behöver stå för kostnaden 

för sina aktiviteter, medan deras intressen sammanfaller med övriga aktieägares vid 

större ägande. En förskansning innebär att insidern ser till sina egna intressen vilket 

enligt Barnea och Rubin (2010) leder till ett större CSR-engagemang. De påstår att vid 

en låg nivå av insiderägande slipper insiders stå för kostnaden och kan då investera mer 

i CSR för att förbättra sitt rykte. De påpekar att när en insider förknippas med ett 

ansvarsfullt företag får insidern en högre tillfredsställelse i livet. Som jämförelse lyfter 

Cerasoli, Nicklin och Ford (2014) inre motivation som den motivationstyp som handlar 

om att ens handlingar skapar ett kvalitativt värde för personen i fråga, vilket kan 

kopplas till att få en högre tillfredsställelse i livet. 

 

Denna studie bekräftar att insiders med mindre ägande som förskansar sig leder till mer 

ansvarsfulla företag, vilket vi kan se i figur 3. Företag med lågt insiderägande minskar 

skatteaggressiviteten i takt med att CSR-presentationen ökar. Det innebär ur ett 

intressentperspektiv att låga nivåer av insiderägande är bra för samhället i stort där 

företaget tar ansvar både genom CSR och skatt. För övriga aktieägare som vill 

eftersträva så hög avkastning som möjligt är förskansningen enligt agentteori inte lika 

bra. Detta trots att vi tidigare om vi tidigare kommit fram till att rätt nivå av CSR kan 

leda till ett högre värde på företaget. 
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När nivån på insiderägande är hög kommer insiderns intressen istället sammanfalla med 

övriga aktieägares intressen. Det vi ser i figur 3 är att då ökar skatteaggressiviteten i takt 

med att CSR-prestationen ökar. Enligt Barnea och Rubin (2010) får en insider med ett 

stort ägande stå för kostnaderna för sina beslut, vilket anses leda till att investeringar i 

CSR minskar. Motsatsen till inre motivation är de yttre incitament en person erhåller för 

att motivera till kvantitativt arbete (Cerasoli et al., 2014). Att aktivt öka resultatet 

genom att minska skatten som ett företag betalar leder till en högre avkastning för 

aktieägarna. Samtidigt har vi tidigare kopplat CSR till både riskhantering och legitimitet 

där företag använder CSR för att skifta fokus från sin skatteaggressivitet. Det kan också 

vara så att insiders inte ser CSR som en kostnad enligt vad Barnea och Rubin (2010) 

argumenterar för. Istället ser insiders CSR som ett sätt att skapa tillfredsställelse för sig 

själv medan de för att kompensera för kostnaden för CSR arbetar med mer direkta 

kostnader som skatten. Det skulle innebära att CSR påverkas av en insiders inre 

motivation för att skapa ett kvalitativt värde för sig själv, samtidigt som skatt är ett yttre 

incitament som kan ge direkta effekter på avkastningen. Att låga nivåer av 

insiderägande inte påverkar skatteaggressiviteten positivt kan ha att göra med att 

insiders inte behöver stå för kostnaden för skatten och då är skatteaggressivitet inte 

heller värt risken. En insider drivs alltså av en inre motivation att förknippas med något 

bra och få ett bra rykte samtidigt som risken för att förknippas med skatteaggressivitet 

blir mer accepterad desto högre incitament det finns för att dra fördel av det.  
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6. Slutsats 

 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser och bidrag. Studiens begränsningar och 

förslag till framtida forskning diskuteras också. 

 

 

6.1. Slutsats 

Syftet med denna studie har varit att förklara hur insiderägande påverkar sambandet 

mellan bolagets CSR och skatteaggressivitet. Då studien har gjorts på börsnoterade 

europeiska bolag har vi även försökt fylla det forskningsgap som existerar på sambandet 

mellan CSR och skatteaggressivitet på europeiska bolag. Vi har genom tidigare 

litteratur identifierat att ägarstruktur har en inverkan på företags engagemang i CSR 

(Barnea & Rubin, 2010; Oh et al., 2017) och att det även kan påverka företags 

skatteaggressivitet (Badertscher et al., 2013; Richardson et al., 2016). De studier som 

studerat ägarstruktur och dess inverkan på sambandet mellan CSR och 

skatteaggressivitet är få och har övervägande fokuserat på familjeägande. Företags 

sociala ansvarstagande och miljömässiga engagemang är ett ofta diskuterat ämne och 

det finns både etiska och marknadsföringsmässiga anledningar till att visa det arbete 

företag utför inom CSR. Som uppmärksammats i inledningen av denna uppsats har 

skatteaggressivitet lett till en kraftig minskning av skatteintäkter vilket kan ses som ett 

omoraliskt beteende då det gör att bidragen till samhällets välfärd minskar. De 

motstridiga studier som gjorts visar att förhållandet mellan CSR och skatt är ett 

komplext område. Delar av våra resultat bekräftar ytterligare denna motstridighet då de 

går emot det som majoriteten av tidigare litteratur kommit fram till. Vår studie visar att 

det inte finns något samband mellan CSR och skatteaggressivitet. Den största skillnaden 

är att vår studie har studerat europeiska bolag vilket resulterar i att det kan finnas både 

kulturella och institutionella skillnader som gör att sambandet ser olika ut. 

 

När insiderägande kommer in som en modererande effekt på sambandet mellan CSR 

och skatteaggressivitet ser vi dock att det finns ett samband. Vi kan koppla låga nivåer 

av insiderägande till ett mer ansvarsfullt företag som ökar sin skatt efter hand som deras 

CSR-prestationer ökar. Samtidigt kan vi koppla höga nivåer av insiderägande till ett 

mindre ansvarsfullt företag som minskar sin skatt efter hand som deras CSR-
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prestationer ökar. Slutsatsen att företag med låga nivåer av insiderägande är bättre för 

samhället är lätt att dra, men de argument som stödjer företagets perspektiv att ett 

lönsamt företag skapar jobb och innovation är inte helt enkla att bortse från. Genom 

dessa ytterligheter bör ansvarsfulla företag med låga nivåer av insiderägande bidra till 

samhället genom skatteintäkter medan ansvarsfulla företag med höga nivåer av 

insiderägande bidrar till samhället genom jobbskapande och innovation. Det är alltså 

inte helt lätt att bestämma vilka avvägningar som ska göras då fler jobb även skapar 

skatteintäkter och minskar kostnader för samhället genom bidrag och andra aktiviteter 

till arbetslösa. Det bör därmed vara rimligt att tänka sig en jämvikt för insiderägande där 

en viss nivå av förskansning är att önska samtidigt som insidern har tillräckligt stort 

ägande för att ändå se till företagets bästa så att det kan skapa förutsättningar för att 

bidra till samhället på andra sätt än bara skatteintäkter. 

 

6.2. Teoretiskt och praktiskt bidrag 

Undersökningen lämnar ett unikt bidrag till redovisningslitteraturen då den är den enda 

att studera ägarstrukturens påverkan på CSR och skatteaggressivitet genom att titta på 

insiderägande. Tidigare forskning har efterlyst mer forskning om faktorer som kan ha en 

effekt på sambandet mellan CSR och skatt (Lanis & Richardson, 2018). Vi lämnar 

också ett empiriskt bidrag genom att bredda forskningen på detta område på europeiska 

bolag. Tidigare forskning har i huvudsak fokuserat på amerikanska bolag eller enskilda 

länder (Davis et al., 2016; Hoi et al., 2013; Huang et al., 2017; Lanis & Richardson, 

2012, 2013, 2015, 2018). När det gäller tidigare forskning av ägarstrukturer är det 

endast familjeägande som har studerats (Landry et al., 2013). På grund av kulturella och 

institutionella skillnader kan större delar av Europa kopplas till högre ägarkoncentration 

vilket gör det intressant att tillämpa agentteori på sambandet mellan CSR och skatt.  

 

CSR är idag en frivillig aktivitet där företag har en möjlighet att visa att de tar ett socialt 

ansvar utöver det lagen kräver. Det finns ett intresse att engagera sig i CSR där 

motivationen kan vara ur etiskt perspektiv eller ur det mer cyniska perspektivet där det 

används som riskverktyg eller en kombination av dem båda. Med tanke på de stora 

utmaningar som klimatförändringar innebär och ett ökat tryck på företag att ta ansvar 

för de avtryck de lämnar på ett samhälle är det svårt att tro att CSR kommer vara 

frivilligt så länge till. Global Reporting Initiative är en organisation som tar fram 

standarder för hur hållbarhetsredovisning bör utföras och menar att företag ska redovisa 
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hur de skapar välstånd för sina intressenter (Global Reporting Initiative, 2016a). Skatt är 

sedan lång tid lagstyrt men det är uppenbart att företag genom skatteaggressivitet kan 

finna en viss frivillighet även i denna aktivitet. Denna studie lämnar ett praktiskt bidrag 

till myndigheter och organisationer om de ägarstrukturer som kan påverka företags 

inställning till hållbarhetsredovisning och skattebeteende. 

 

6.3. Bidragens trovärdighet, relevans och giltighet 

Både CSR och skatt är aktuella och väl diskuterade begrepp, vilket styrker det faktum 

att studien har behandlat relevanta frågor. Som påpekas i början av uppsatsen finns det 

intresse av dessa ämnesområden i lagstiftning såväl som hos allmänheten. CSR 

tillämpas av många företag som ser vikten av att ge tillbaka till de samhällen där de 

lämnat avtryck. Då det finns en större medvetenhet bland allmänheten om de 

konsekvenserna företagens verksamhet kan ha på miljön och de samhällen de är aktiva i 

ställs högre krav. Detta leder till ett större engagemang i CSR som kanske inte alltid 

drivs av etiska skäl men av en möjlighet att följa trender och konsumentefterfrågan. Ett 

exempel är greenwashing, där företag målar upp en bild av miljövänlighet men 

verkligheten ser betydligt annorlunda ut (Schmuck, Matthes, & Naderer, 2018). Skatt är 

intressant att studera i ljuset av CSR och hur olika faktorer påverkar sambandet då det 

kan avslöja hur företag ser dessa som komplement eller substitut. Vi anser att genom att 

undersöka hur insiderägande påverkar sambandet mellan CSR och skatt lyfter vi ett 

annat perspektiv där ägarstrukturen står i fokus och hur detta påverkar sambandet. Då 

tidigare forskning på sambandet inte är helt konsekvent ger vi genom insiderägande en 

ny syn på hur sambandet kan påverkas av en annan faktor. 

 

Vi har i denna studie inte haft möjlighet att utföra ett slumpmässigt urval. För att kunna 

dra slutsatser om hela populationen och göra resultaten generaliserbara bör ett 

slumpmässigt urval tillämpas (Barmark & Djurfeldt, 2015; Bryman & Bell, 2013; Patel 

& Davidson, 2011). I avsnittet om population och urval i metodkapitlet diskuterar vi 

dessa begränsningar och konstaterar att ett icke-slumpmässigt urval också kan ge 

meningsfulla datamaterial för att besvara studiens syfte. På grund av att företag har 

saknat data för vissa variabler har urvalet minskat till 273 företag. Ett större urval kan 

öka trovärdigheten i resultaten men vi anser att vi ökat kvalitén i materialet genom att 

rensa bort företag som saknade data för studiens beroende och oberoende variabler. 

Undersökningen har utförts med en kvantitativ forskningsstrategi där en deduktiv-
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hypotetisk ansats tillämpats. Vi har utgått från tidigare teorier i vår formulering av 

hypoteser och i vår uppbyggnad av studiens aktuella variabler. Detta innebär att vår 

studie bygger vidare på tidigare forskning och därmed anses vara kumulativ, som i sin 

tur ökar trovärdigheten.   

 

6.4. Studiens begränsningar och förslag till framtida forskning 

Vi har studerat insiderägande och dess påverkan på sambandet mellan CSR och 

skatteaggressivitet utan att ha tagit hänsyn till vilken typ av aktier som innehas. 

Claessens et al. (2002) och Richardson et al. (2016) visar att vid studier av 

insiderägande bör typen av aktier tas i beaktning. Om aktieägandet bland insiders också 

innebär ett innehav av röststarka aktier, medföljer en kontroll som vid låga nivåer kan 

leda till förskansning hos insiders där själviska intressen eftersträvas. Eftersom insiders 

då inte drabbas i lika stor utsträckning ekonomiskt kan de intressena skilja sig från 

övriga aktieägare. I vår undersökning har vi begränsat till att studera hur insiderägande 

påverkar CSR och skatt men vi anser att det finns ett behov av att i fortsatt forskning 

också ta hänsyn till vilken kontroll ägandet av röststarka aktier innebär.  

 

Enligt agentteori kan insiders förskansa sig på bekostnad av ägare men denna konflikt 

minskar när insiders äger aktier. Vi kan av våra resultat dra slutsatsen att inställningen 

till CSR och skatt är olika vid lågt och högt insiderägande då sambandet mellan CSR 

och skatt ser olika ut vid dessa nivåer. Vid lågt insiderägande är sambandet negativt 

men vid höga nivåer är det positivt. Vi har i vår undersökning antagit en bred definition 

av insiders som inkluderar ägare som har en nära relation till företaget i form av 

anställning, uppdrag eller större ägande. Då det finns anledning att anta att 

företagsledning och enskilda ägare med en markant större andel (blockholders) 

associeras i större utsträckning med företaget än vad anställda eller andra insiders med 

en relativt liten andel gör finns det intresse att minska bredden i definitionen av insiders. 

Ett förslag för framtida forskning är därför att studera olika kategorier av insiders. 

 

I litteraturgenomgången finner vi en gemensam nämnare i svårigheten att både definiera 

och mäta begreppet skatteaggressivitet (Hanlon & Heitzman, 2010). Vi har valt att mäta 

skatteaggressivitet genom att endast använda oss av den effektiva skattesatsen och är 

medvetna om att detta innebär en viss begränsning i validiteten av den beroende 

variabeln. Det finns studier som inte inkluderar olagliga aktiviteter i definitionen och 
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tex. användningen av skatteparadis är inkluderat i många studier som ytterligare mått på 

skatteaggressivitet. Då det finns många sätt för företag att använda sig av ett aggressivt 

skattebeteende som inte är möjligt att mäta genom effektiv skattesats anser vi att det kan 

öka trovärdigheten i studier gällande skatteaggressivitet att inte begränsa sig till att 

endast använda ett mått på skatteaggressivitet. 

 

Kiesewetter och Manthey (2017) är en av de få studier som undersöker sambandet CSR 

och skatt ur ett europeiskt perspektiv. De har valt inte mäta CSR som ett samlat begrepp 

utan istället studera de tre dimensionerna bolagsstyrning, socialt och miljö separat och 

finner att sambandet ser olika ut beroende på vilken dimension som är den beroende 

variabel. Vi tror att detta även kan vara intressant att undersöka vid insiderägande. På 

grund av de klimatförändringar som vi står inför och det fokus som det ofta läggs på 

företags miljöarbete skulle det vara intressant att studera hur denna dimension ser ut och 

om den skiljer sig från övriga vid olika nivåer av insiderägande.   
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