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Sammanfattning 

 

Titel: Kulturens effekt på sambandet mellan andelen kvinnor i styrelserummet och 

användandet av aggressiv skatteplanering  

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) inom företagsekonomi. 

Författare: Jenny Lindqvist & Sofia Lindquist 

Handledare: Jan Svanberg 

Datum: januari 2020 

 

Syfte: Syftet med studien är att studera om det inom Europeiska unionen finns ett samband mellan 

andelen kvinnor i styrelserummet och användandet av aggressiv skatteplanering samt om olika 

länders kulturella skillnader påverkar det eventuella sambandet. 

 

Metod: Den positivistiska forskningsfilosofin ligger till grund för studien och följs av en kvantitativ 

forskningsstrategi samt en longitudinell forskningsdesign. Studiens urval innefattar 810 

observationer från 162 europeiska börsnoterade företag för åren 2014 – 2018. Insamling av 

datamaterialet har skett från databasen Thomson Reuters Datastream och från Hofstedes verktyg 

”country comparison tool”. Forskningshypoteserna har prövats genom multipla regressionsanalyser. 

 

Resultat och slutsats: Studiens resultat visar att det finns ett negativt signifikant samband mellan 

andelen kvinnor i styrelserummet och användandet av aggressiv skatteplanering. Vårt resultat visar 

även att tre av Hofstedes kulturella dimensioner: maktdistans, individualism och 

osäkerhetsundvikande, har en signifikant effekt på sambandet och är betydande vid kvinnors 

påverkan på aggressiv skatteplanering.  

 

Bidrag: Studien bidrar teoretiskt till den företagsekonomiska forskningen då kunskapen ökat 

gällande kvinnors effekt på användandet av aggressiv skatteplanering inom EU och kulturens 

påverkan på sambandet. Studien lämnar ett praktiskt bidrag i det avseende att det ökar förståelsen 

hos rådande politiker hur tvingade könskvoteringsregler inom Europeiska unionen kan bidra till 

ökade skatteintäkter. 

 

Förslag till vidare forskning: Då denna studie har undersökt kulturens påverkan på sambandet 

mellan andelen kvinnor i styrelserummet och användandet av aggressiv skatteplanering på företag 

inom Europeiska unionen vore det intressant att vidare undersöka om sambandet existerar när varje 

land enskilt studeras. Det är även tänkbart att utföra en likartad studie med ett större urval. 

 

Nyckelord: Women on boards, Tax Aggressiveness, Tax, Hofstede, Culture 

  



 

 

 

Abstract  
 

Title: The effect of the culture on the association between tax aggressiveness and women on the 

board of directors 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration  

Author:  Sofia Lindquist and Jenny Lindqvist  

Supervisor: Jan Svanberg 

Date: January 2020 

 

Aim: The purpose of this paper is to study if there is a relationship in the European Union between 

female representation on the board and tax aggressiveness and if national culture has an impact on 

this relationship. 

 

Method: This study is based on a positivistic research philosophy together with a quantitative 

research strategy and a longitudinal design. The sample includes 810 observations from 162 listed 

European companies during the years 2014-2018 from Thomson Reuters Datastream. The research 

hypotheses were tested using multiple regression analyses. 

 

Result and conclusion: This paper finds that there is a negative and statistically significant 

association between female presence on the board and tax aggressiveness. Our result also shows 

that three of Hofstede`s cultural dimensions: power distance, individualism, uncertainty avoidance, 

has a significant effect on the association. 

 

Contribution of the thesis: 

This paper adds to business research by giving a theoretical perspective that increases the 

knowledge about relationship in the European Union between female representation on the board 

and tax aggressiveness and the cultural impact on the relationship. This study also contributes from 

a practical perspective to politicians there by increasing the comprehension about how the gender 

quota legislation within the European Union will increase the tax income. This paper adds to  

business research by giving a theoretical perspective that increases the knowledge about 

Suggestion for future research: This study is examining the cultural effect on women and tax 

aggressiveness in the EU companies and it´s interesting to investigate if the same association exist 

within every separate country or if it exists in a larger sample. 

 

Keywords: Women on boards, Tax aggressiveness, Tax, Hofstede, Culture 
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1. Inledning 

 

I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden kring problematiken om aggressiv skatteplanering och 

kvinnors möjlighet till påverkan i styrelserummet. Detta följs av problemformuleringen vilken till 

sist utmynnar i studiens syfte.  

 

 

1.1 Bakgrund 
De multinationella företagen IKEA, Biltema och Uber är bara några få exempel på företag vilka 

under de senaste åren har blivit anklagade för att undanhålla statliga intäkter för att på så vis öka 

företagens egna förmögenheter (SVT, 2019; Expressen, 2017; DN, 2019). Organisation for 

Economic Co-operation and Development (OECD) har gjort en bedömning att företag runt om i 

världen, genom att använda sig av aggressiv skatteplanering1, undanhåller mellan 100–240 

miljarder dollar per år från beskattning (Regeringskansliet, 2017) och däribland förlorar Europeiska 

unionen (EU) 50–70 miljarder euro årligen (European commission, 2017). Dessa förlorade 

skatteintäkter påverkar allmänhetens tilltro till skattesystemet negativt då företag på detta sätt kan 

öka sin förmögenhet på bekostnad av den enskilde individens välfärd. Därmed är problematiken 

kring aggressiv skatteplanering ett viktigt och omdiskuterat område på den politiska arenan världen 

över. 

 

I ett försök att förhindra att europeiska företag använder sig av aggressiv skatteplanering har EU 

valt att införa en rad olika åtgärder där automatiskt informationsutbyte mellan länder gällande 

företagens ekonomiska förmögenheter är ett exempel (Europainformationen, 2017). Huruvida dessa 

politiska åtgärder kommer att ha möjlighet att lösa problematiken kring aggressiv skatteplanering är 

något tiden får utvisa. Dock har forskning inom området för aggressiv skatteplanering visat att en 

ökad andel kvinnor i styrelserummet2 kan bidra till en minskning i användandet3 av aggressiv 

skatteplanering (Hoseini, Gerayli & Valiyan, 2019; Lanis, Richardson & Taylor, 2017; Richardson, 

Taylor & Lanis, 2016; Lanis & Richardson, 2011). Således skulle det kunna vara fördelaktigt för 

fler länder4 att följa Norges exempel där de sedan år 2006 har infört regler om könskvotering för att 

 
1 Vår definition av aggressiv skatteplanering kommer, likt Hanlon och Heitzman (2010), att omfatta både legala och 

illegala skatteundvikande aktiviteter. Detta på grund av att vi inte kan urskilja om företagen vi studerar använder sig av 

aggressiv skatteplanering inom lagens ramar eller inte. 
2 Kvinnor i styrelserummet, kvinnliga styrelseledamöter, kvinnor i styrelsen, och kvinnlig närvaro i styrelserummet 

kommer användas synonymt i denna studie. 
3 Vi kommer i studien använda nivån och användandet av aggressiv skatteplanering synonymt. 
4  Utöver Norge har följande länder infört könskvoteringsregler före år 2019: Island, Nederländerna, Tyskland, 

Frankrike och Belgien (Ekonomifakta, 2019). 
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på så sätt öka kvinnors närvaro i landets företagsstyrelser (Seierstad, Torchia, Warner-Søderholm & 

Huse, 2017). Även inom EU har frågan om ökning av kvinnliga styrelseledamöter i europeiska 

företag diskuterats (European Commission, 2018) men inget beslut har hittills tagits för införande 

av gemensamma regler för unionens alla länder. 

 

Om införandet av könskvoteringsregler visar sig vara en betydande faktor för minskning av 

företagens användande av aggressiv skatteplanering kommer även olika länders kulturer att behöva 

tas i beaktande. Detta på grund av att en kultur är oskrivna regler vilka uppstår i samspelet mellan 

människor och kommer kunna påverka hur människor agerar (Hofstede, 2011). Det har till exempel 

visat sig att länder med en maskulin kultur inte främjar kvinnors möjligheter till att påverka beslut 

(Cabeza-Garcia, Del Brio & Rueda, 2018) och även om EU väljer att införa könskvoteringsregler i 

syfte att minska aggressiv skatteplanering finns det därför en risk att ett lands kultur ändå kommer 

att påverka kvinnors möjlighet till beslutsfattande negativt.  

 

1.2 Problemformulering 

Skatteplanering hör till en av de viktigaste strategiska åtgärder företag kan använda sig av för att 

reducera sina skattekostnader (Hanlon & Heitzman, 2010; Klassen, Lisowsky & Mescall, 2016; Cai 

& Liu, 2009; Martinez, 2017). När företag kontinuerligt använder sig av skatteplaneringsåtgärder 

utför dessa företag skatteundvikande aktiviteter (Hanlon & Heitzman, 2010) vilket sträcker sig från 

helt tillåtna och legala aktiviteter, till att innefatta andra mer aggressiva skatteplaneringsåtgärder. 

 

Aggressiv skatteplanering är ett sätt för företagen att öka sitt värde på bekostnad av statens intäkter 

(Chen, Hu, Wang & Tang, 2014). Detta agerande anses utifrån ett samhällsperspektiv vara socialt 

oansvarigt då en minskning av statliga finansiella medel påverkar alla funktioner i samhället 

(Huseynov & Klamm, 2012; Lanis & Richardson 2015; Dowling, 2014; Avi-Yonah, 2006; 

Martinez, 2013). Dock är aggressiv skatteplanering inte kostnadsfritt för företag utan potentiella 

sanktioner (Chen, Hu, Wang & Tang, 2014) och negativ påverkan på företagens rykte är direkt 

förknippade med användandet av aggressiv skatteplanering (Graham, Hanlon, Shevlin & Shroff, 

2014; Chen, Hu, Wang & Tang, 2014; Wilde & Wilson, 2018). Trots negativa effekter motiverar 

faktorer såsom incitamentkompensation till chefer (Desai & Dharmapala, 2006; Laguir, Staglianó & 

Elbaz, 2015; Lanis & Richardson, 2012) och vinstmaximering av aktieägarnas egennytta (Hanlon & 

Slemrod, 2009; Hanlon & Heitzman, 2010; Huseynov & Klamm, 2012) företagens användning av 

aggressiv skatteplanering istället för att bidra till samhället med skattepengar (Yee, Sapiei & 

Abdullah, 2018). 
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Det har visat sig att det finns ett samband mellan ökad kvinnlig närvaro i styrelserummet och lägre 

nivå av användandet av aggressiv skatteplanering (Hoseini, Gerayli & Valiyan, 2019; Richardson, 

Taylor & Lanis, 2016; Lanis, Richardson & Taylor 2017; Lanis & Richardson, 2011) och att 

sambandet beror på att kvinnor tenderar att vara mer riskaverta än män (Francis, Hasan, Wu & Yan, 

2014; Jianakoplos & Bernasek, 1998; Bernasek & Shwiff, 2001; Hibbert, Lawrence & Prakash, 

2013; Sapienzaa, Zingalesb & Maestripieric, 2009; Charness & Gneezy, 2012; Hoseini & Gerayli, 

2018). Adams och Funk (2012) har dock i sin studie sett motsatsen, det vill säga att kvinnor är 

mindre riskaverta än män. Sila, Gonzales och Hagendorff (2016) går däremot emot samtliga studier 

och har istället funnit stöd för att det inte finns någon skillnad gällande risktagande mellan en 

mansdominerad styrelse och en styrelse med en hög andel kvinnor. Kvinnors närvaro i 

styrelserummet har även en positiv påverkan på övervakning av företag samt på olika strategiska 

beslut (Post & Byrons, 2015). 

 

För att öka kvinnors närvaro i styrelserummet har flertalet europeiska länder5 under de senaste 

decennierna infört kvoteringsregler för att öka könsfördelningen i företagsstyrelser (Heller & 

Gabaldon, 2018; Terjesen, Aguilera & Lorenz, 2015; Seierstad, Warner-Søderholm, Torchia & 

Huse, 2017) och på så sätt öka andelen kvinnor i styrelserummet. Det är fördelaktigt att införa 

könskvoteringsregler då antalet kvinnor i styrelserummet har visat sig vara betydande för kvinnors 

möjlighet till att påverka beslut (Konrad, Kramer & Erkut, 2008). Detta på grund av att män 

generellt är mer självsäkra än kvinnor och på så sätt har lättare att göra sig hörda (Barber & Odean, 

2001).  I maskulina branscher har det varit svårt för en ensam kvinna att göra sig hörd i 

styrelserummet medan tre kvinnor är det “magiska talet” för att kunna påverka beslut (Konrad, 

Kramer & Erkut, 2008). Det har dock visat sig att reglering av könskvotering kan bidra till 

konflikter i företag. Dessa konflikter kan ha sin grund i att kvinnor utses till positioner i styrelser på 

grundval av könskvoteringsregler snarare än på grund av kvinnans meriter (Campell & Minguez-

Vera, 2008). 

 

Ett lands kultur har visat sig vara en ytterligare faktor vilket påverkar kvinnors roll i styrelserummet 

(Adams & Flynn, 2005). En studie utförd på börsnoterade företag i Norge, Spanien, Frankrike, 

Tyskland, Sverige och England, har påvisat att könskvotering i företagsstyrelser är lägre i 

maskulina kulturer (Cabeza-Garzia, Del Brio & Rueda, 2018). Detta innebär att kulturen påverkar 

utformandet av styrelsens könssammansättning (Grosvold & Brammer, 2011) eftersom länder med 

en maskulin kultur inte främjar kvinnors närvaro i styrelserummet. Parboteeah, Hoegl och Cullen 

 
5 Följande länder har före år 2019 infört könskvoteringsregler: Norge, Island, Nederländerna, Tyskland, Frankrike och 

Belgien (Ekonomifakta, 2019). 
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(2008) och Adams och Flynn (2005) har även de påvisat att ett lands kulturella miljö utvecklas 

parallellt med landets policys för könsfördelningen i företag. Sedan tidigare har Hofstede (1983) 

uppmärksammat de kulturella faktorernas påverkan på företagsstyrning genom sin teori där han 

belyser nationella kulturers skillnader utifrån de olika kulturella dimensionerna maktdistans, 

individualism, maskulinitet och osäkerhetsundvikande. I Cabeza-Garcia, Del Brio och Rueda 

(2018) studie, utförd i sex europeiska länder, har de funnit ett samband mellan en hög andel kvinnor 

i styrelserummet och en låg nivå av både maskulinitet och maktdistans. Således innebär detta att 

kvinnors möjligheter att kunna utöva inflytande på beslutsfattande i styrelserummet kan påverkas 

negativt om ett land har en hög nivå av dimensionerna maskulinitet och maktdistans. 

  

Kulturen i ett land har även en betydande påverkan på skillnader i etiska attityder hos individer 

(Franke & Nadler, 2008; Scholtens & Dam, 2007) och en hög andel kvinnliga styrelseledamöter gör 

att styrelsen av intressenter anses vara mer transparent och etisk än om en styrelse består av en lägre 

andel kvinnor (Larkin, Bernardi & Bosco, 2013). Chen, Hu, Wang och Tang (2014) har i sin studie i 

Kina studerat företagens transparens gällande sin finansiella information men har istället studerat 

transparensen i relation till företagens nivå av skatteundvikande aktiviteter. Forskarna har i denna 

studie funnit att det finns ett samband mellan dessa två faktorer det vill säga ju mer transparent ett 

företag är med sin finansiella information desto mindre användning av skatteundvikande 

aktiviteter.  

 

Vi har funnit ett få antal studier där sambandet mellan andelen kvinnor i styrelserummet och nivån 

av aggressiv skatteplanering har studerats. Richardson, Taylor och Lanis (2016) har studerat 205 

börsnoterade företag i Australien under åren 2006–2010 (1025 observationer). Resultaten visar att 

en hög procentuell andel kvinnor i en företagsstyrelse, det vill säga mer än en kvinna, minskar 

sannolikheten att företag använder sig av aggressiv skatteplanering. Lanis, Richardson och Taylor 

(2017) har även studerat om styrelsens sammansättning, vad gällande kön, påverkar användningen 

av aggressiv skatteplanering. Deras studie grundas på 418 företag i USA och resultaten visar i 

samklang med deras studie i Australien att det finns ett negativt samband mellan andelen kvinnliga 

styrelseledamöter och nivån av aggressiv skatteplanering. Hoseini, Gerayli och Valiyan (2019) har 

studerat 101 börsnoterade företag (505 observationer) i Iran under åren 2012–2016 och konstaterar, 

likt studierna i USA och Australien, att kvinnlig närvaro i styrelserummet reducerar användningen 

av aggressiv skatteplanering. Deras resultat indikerar även på att styrelsens storlek har en påverkan 

på nivån av aggressiv skatteplanering, där företag med fler styrelsemedlemmar tenderar att använda 

sig av aggressiv skatteplanering i större utsträckning än styrelser med färre medlemmar.  
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Vi har dock uppmärksammat att det saknas forskning för sambandet mellan andelen kvinnor i 

styrelserummet och användandet av aggressiv skatteplanering i Europa. Då EU:s medlemsländer 

använder sig av liknande regelverk och lagar (Europeiska unionen, u.å.) har vi valt att studera om 

detta samband även existerar i företag inom den Europeiska unionen. En ytterligare anledning till 

att tidigare resultat inom området inte kan implementeras på börsnoterade företag inom EU är att 

tidigare undersökta länder skiljer sig mer eller mindre från EU i avseendena redovisningsstandarder 

(Ding, Hope, Jeanjean & Stolowy, 2007) och risken för rättsliga åtgärder vid aggressiv 

skatteplanering (Garcia-Blandon & Argilés-Bosch, 2016; Seetharaman, Gul & Lynn, 2002). 

Exempelvis använder sig USA av den regelbaserade redovisningsstandarden Generally Accepted 

Accounting Principles (GAAP) (Barth, Landsman, Lang & Williams, 2012; Henry, Lin & Yang, 

2009) medan börsnoterade företag inom EU är tvingade att använda sig av den principbaserade 

redovisningsstandarden International Financial Reporting Standards (IFRS). Även risken för 

rättsliga åtgärder vid redovisningsbrott för företagsstyrelser skiljer mellan länder där exempelvis 

företag inom USA löper större risk att drabbas för rättsliga repressalier än företag inom EU (Garcia-

Blandon & Argilés-Bosch, 2016; Seetharaman, Gul & Lynn, 2002). 

 

Huruvida kulturen har någon påverkan på sambandet mellan användandet av aggressiv 

skatteplanering och andelen kvinnor i en företagsstyrelse i USA, Iran och Australien, har inte 

studerats. Utifrån Hofstedes verktyg “Country Comparison Tool”6 (Hofstede insights, u.å.) har dock 

Australien och USA liknande kulturer. Dessa länder präglas av en individualistisk kultur där 

prioriteringarna riktas mot egenintresset och stor tyngdpunkt läggs vid individens framgång. Irans 

kultur särskiljer sig från USA:s och Australiens då landet präglas av en kollektivistisk kultur, där 

samhällets regler och normer är av yttersta vikt och där jämställdhet och gruppens bästa står i fokus. 

Kulturen i de tre länderna har alla en hierarkisk struktur men USA och Australien har till skillnad 

från Iran mer acceptans och tillit till sin medarbetare i organisationer och medarbetarna tillåts att 

medverka vid beslut. Trots att USA:s och Australiens kulturer skiljer sig från Irans, har studierna 

kring sambandet mellan nivån av aggressiv skatteplanering och andelen kvinnor i styrelserummet 

visat sig vara samstämmiga.  

 

Vi kommer i vår studie utöver att studera om det existerar ett samband mellan andelen kvinnor i 

styrelserummet och nivån av aggressiv skatteplanering i den Europeiska unionen, även att studera 

utifrån Hofstedes kulturella dimensioner, om EU-ländernas kultur påverkar det eventuella 

 
6 Country Comparison Tool är ett verktyg för jämförelse mellan länder, där poäng (0 - 100) för Hofstedes sex 

kulturella dimensioner ges för varje land (Hofstede insights, u.å.).  
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sambandet. Genom att även studera kulturens påverkan på sambandet är vår studie helt unik i detta 

avseende.  

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att studera om det inom Europeiska unionen finns ett samband mellan andelen 

kvinnor i styrelserummet och användandet av aggressiv skatteplanering samt om ländernas kultur 

påverkar det eventuella sambandet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Schematisk bild av de kulturella dimensionernas modererande effekt på sambandet mellan andelen kvinnor i 

styrelserummet och användandet av aggressiv skatteplanering 

 

1.5 Avgränsningar 
 

Vi har valt att avgränsa vår studie till att studera börsnoterade företag inom EU då Europeiska 

unionens länder använder sig av liknande regelverk (Europeiska unionen, u.å.). Vi har exkluderat 

företag inom finanssektorn och fastighetssektorn då deras regelverk skiljer sig från andra företags 

regelverk. Storbritannien har inkluderats trots dess utträde ur unionen februari 2020, eftersom landet 

har haft samma rättigheter och skyldigheter likt övriga EU-länder under tidsperioden för vår studie 

(Regeringskansliet, u.å.). 

 

 

 

Andelen kvinnor i 

styrelserummet 
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dimensioner 



 

7 

 

1.6 Disposition  
 

Vi har i kapitlet ovan inlett vår studie genom att presentera bakgrund, problemformulering, syfte 

och studiens avgränsning. Vidare är studien uppdelade i följande fem kapitel:  

 

Teoretisk referensram - Inledningsvis i detta kapitel finns definitionerna av begreppen aggressiv 

skatteplanering, kvinnliga styrelseledamöter samt fyra av Hofstedes kulturdimensioner. Vidare 

återfinns en diskussion kring vad tidigare forskning inom området funnit om sambandet mellan 

andelen kvinnliga styrelseledamöter och användandet av aggressiv skatteplanering samt en 

redogörelse kring tidigare forskningsresultat gällande Hofstedes kulturdimensioner. Dessa 

redogörelser har tillsammans utmynnat i studiens fem hypoteser. 

 

Metod - Här redogör vi för studiens vetenskapliga utgångspunkt samt tillhörande forskningsstrategi 

och forskningsdesign. Efter detta kommer en beskrivning av studiens metod, studiens 

datasamlingsmetod samt studiens urval och bortfall. Avslutningsvis operationaliseras begreppen 

och det ges en presentation av studiens samtliga variabler och valda analysmetoder.   

 

Empiri - Här presenteras resultaten från den deskriptiva statistiken, följt av resultat från den enkla 

regressionsanalysen samt från multipla regressioner. Vi redogör även för kontroll av felkällor i detta 

kapitel. 

 

Diskussion – Utifrån tidigare forskares studier och utifrån väsentliga teorier kommer vi här att föra 

en diskussion kring studiens resultat. 

 

Slutsats - Avslutningsvis kommer vi att redogöra för studiens slutsats och dess bidrag till 

ämnesområdet samt ge uppslag för fortsatt forskning. 
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 2. Teoretisk referensram 

 

I detta kapitel definieras studiens nyckelbegrepp kvinnor i styrelserummet, aggressiv 

skatteplanering samt Hofstedes kulturella dimensioner. Utifrån tidigare forskning ges en utförlig 

presentation om tidigare funna samband mellan nyckelbegreppen vilka utmynnar i studiens fem 

hypoteser. 

 

 

2.1 Kvinnor i styrelserummet 

För att öka möjligheterna för en styrelse att agera i enlighet med företagets riktlinjer och mål bör 

styrelsen bestå av individer vilka innehar varierande demografiska egenskaper (Hambrick & Mason, 

1984). En studie där amerikanska företag studerats stödjer detta resonemang (James & Lee, 2007) 

och påvisar att könsfördelningen i en styrelse är en av de viktigaste demografiska faktorerna vilka 

påverkar ett företags beslutsprocesser.  

 

Tidigare studier (Adams & Ferreira, 2009; Arayssi, Dah & Jizi, 2016) har visat att styrelsers 

könssammansättning har en påverkan på företags prestationer och beslutstagande. Post och Byron 

(2015) belyser i sin studie att kvinnors närvaro i företagsstyrelser har en positiv påverkan på olika 

strategiska beslut samt på övervakning av företag för att på så sätt motverka opportunistiskt 

beteende. Post och Byron (2015) definierar kvinnliga styrelseledamöter som kvinnlig representation 

i styrelsen, det vill säga antalet kvinnor, proportionen av kvinnor eller kvinnlig närvaro i styrelsen. 

Vi kommer i vår studie att utgå ifrån Post och Byrons definition av kvinnliga styrelseledamöter och 

vi kommer likt majoriteten av studier inom detta område att inte skilja på insider och outsider 

ägande av företag utan lägga fokus på kvinnliga styrelseledamöter i allmänhet (Post & Byron, 2015; 

Adams & Funk, 2012; Dalton & Dalton, 2010; Torchia, Calabro, & Huse, 2011). 

 

Flera andra studier har även dessa funnit att det är fördelaktigt att öka andelen kvinnor i 

styrelserummet (Larkin, Bernardi & Bosco, 2013; Krishnan & Park, 2005; Chen, Gramlich & 

Houser, 2017). Genom att öka andelen kvinnor i styrelsen visar Larkin, Bernardi och Bosco (2013) i 

sin studie att det kommer att ge företagen vissa fördelar. Exempelvis kommer intressenternas 

uppfattning om företagen att förbättras, företagens värde kommer att öka samt företagen kommer att 

kunna attrahera fler kvalificerade personer att jobba inom företaget. Företag med högre andel 

kvinnor har även visats vara mer transparenta och etiska och genom att öka andelen kvinnor i 

styrelsen förbättras företagets image (Larkin, Bernardi & Bosco, 2013). För att företag ska anses 
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vara transparenta bör de delge finansiell information där de visar att de agerar enligt intressenternas 

normer och värderingar. Genom att göra information tillgänglig, ökar också trycket på andra företag 

att agera i samklang för att på så vis minska risken för framtida skandaler och negativt ryckte.  En 

viktig indikator för företagens värde är dess etik, vilket är prioriterat av kvinnliga styrelseledamöter 

(Chen, Gramlich & Houser, 2017) och har att göra med hur företagen hanterar sin inbördes 

kommunikation, styrning samt policys. 

 

Flertalet europeiska länder har under de senaste decennierna infört kvoteringsregler för att öka 

kvinnors närvaro i styrelserummet i syfte att få en jämnare könsfördelning (Heller & Gabaldon, 

2018; Terjesen, Aguilera & Lorenz, 2015; Seierstad, Warner-Søderholm, Torchia & Huse, 2017).  

Införandet av könskvoteringsregler är fördelaktigt för företag då styrelser bestående av både män 

och kvinnor har visat sig vara mer konkurrenskraftiga till skillnad mot homogena styrelser 

(Campbell & Minguez-Vera, 2008).  Detta då de genererar mer fördelar för företagen genom 

exempelvis positiv påverkan på företagets värde. 

 

Trots att införandet av könskvoteringsregler visats vara fördelaktigt, finns det studier vilka funnit att 

det finns en viss problematik kring införandet av lagstadgande könskvoteringsregler. Det har visat 

sig att reglering av könskvotering i företagsstyrelser kan vara en bidragande orsak till att konflikter 

uppstår i styrelser (Campbell & Minguez-Vera, 2008). Orsaken till konflikterna är att det finns en 

risk att kvinnor utses till positioner i en styrelse vilka inte grundas på deras meriter utan istället på 

grundval av tvingande könskvoteringsregler. Resonemanget styrks även av andra studier där det 

visat sig att könskvoteringsregler kan skapa problem för företag om kvinnor med rätt kompetens 

saknas och företag ändå är tvingade att ha en viss andel kvinnor i styrelsen (Heller & Gabaldon, 

2018; Gabaldon, Anca, De Cabo & Gimeno, 2016; Pande & Ford, 2012).  

 

Konrad, Kramer och Erkut (2008) belyser i sin studie att antalet kvinnor i en styrelse har betydelse 

för kvinnors möjlighet att kunna påverka beslut. De menar att en styrelse bestående av en kvinna 

har begränsad möjlighet att kunna påverka beslut inom styrelsen. En av anledningar kan vara att 

män generellt är mer självsäkra än kvinnor och har lättare att på så vis göra sig hörda (Barber & 

Odean, 2001). För att kvinnor ska kunna göra sig hörda och kunna påverka beslut i en maskulin 

bransch bör antalet kvinnor vara tre (Konrad, Kramer och Erkut, 2008). Enligt Critical Mass teorin 

(Kanter, 1977) är det dock inte tillräckligt att endast diskutera antalet kvinnor utan det är även 

proportionen av kvinnor vilket behöver tas i beaktande. På vilket sätt människor med olika kön 

interagerar med varandra anses vara en funktion av deras representation i gruppen (Strydom, Yong 

& Rankin, 2016).  
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Flera studier (Gul, Srinidhi & Tsui, 2008; Srinidhi, Gul & Tsui, 2011; Adams & Ferreira, 2009) har 

visat att ökad kvinnlig närvaro i styrelserummet har ett positivt samband med kvalitén på företagens 

redovisade resultat. Anledningen till detta beror på att det har visat sig finnas ett samband mellan 

kvinnliga styrelseledamöter och en välfungerande övervakning av företaget (Srinidhi, Gul & Tsui, 

2011). Critical Mass teorin menar att företag med färre än 20% kvinnor i styrelsen upplever låg 

kvalité i sitt redovisade resultat, men om proportionen istället ökar till 20–40% kvinnor kommer 

könsfördelningen att vara positivt associerad med högre kvalité på det redovisade 

resultatet (Strydom, Yong & Rankin, 2016). För att representationen av kvinnor i styrelsen ska få 

genomslagskraft menar tidigare forskning (Jia & Zhang, 2013; Joecks, Pull & Vetter, 2013; 

Strydom, Yong & Rankin, 2016; Torchia, Calabro & Huse, 2011) att andelen kvinnor behöver vara 

30%. Dock har det visat sig att det är viktigt att det finns en jämn könsfördelning i styrelser 

(Strydom, Yong & Rankin, 2016), eftersom styrelser vilka innehåller endast män eller där 

könsfördelning är skev, kommer att ha en lägre kvalité på det redovisade resultatet. 

 

2.2 Aggressiv skatteplanering 

För att företag ska kunna minska sina skattekostnader är det vanligt att de använder sig av 

skatteplanering (Klassen, Liowsky & Mescall, 2016; Hanlon & Heitzman, 2010; Cai & Liu, 

2009). Aggressiv skatteplanering kan komma att definieras på olika sätt beroende på intensiteten av 

företagens skatteplanering och huruvida skatteplaneringsaktiviteterna utförs inom lagens ramar eller 

inte (Martinez, 2017). Lietz (2013) beskriver att det finns en gråzon inom området för 

skatteplanering där det är svårt att avgöra om ett företags skatteplaneringsaktiviteter är legala eller 

illegala. Huruvida ett företags skatteplanering anses vara aggressiv eller inte beror därför ofta på 

vilket perspektiv man utgår ifrån. Därav finns det ingen universell definition av begreppet aggressiv 

skatteplanering (Hanlon & Heitzman, 2010) då åsikterna kring dess betydelse inte är eniga.  

 

Frank, Lynch och Rego (2009) definierar aggressiv skatteplanering som en rad olika aktiviteter 

företag använder sig av för att minska sin skattekostnad och omfattar lagliga aktiviteter samt de 

aktiviteter vilka faller inom gråzonen. Denna definition används även av andra författare i liknande 

studier gällande aggressiv skatteplanering (Chen, Chen, Cheng & Shevlin, 2010; Lanis, Richardson 

& Taylor, 2017). Lanis och Richardson (2018) har i sin studie utgått utifrån Frank, Lynch och 

Regos (2009) definition av aggressiv skatteplanering men valt att bortse från de olagliga 

aktiviteterna vilka existerar inom gråzonen. En annan definition av aggressiv skatteplanering är 

flertalet aktiviteter, både legala och illegala, där företagets effektiva skattesats minskas och där 

betoningen ligger på aggressiv skatteplanering under en längre period (Dyreng, Hanlon & Maydew, 
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2008; Hanlon & Heitzman, 2010; Richardson, Taylor & Lanis, 2016; Landry, Deslandes & Fortin, 

2013).   

 

Vi har i vår studie utgått från den senare definitionen av aggressiv skatteplanering där vi inkluderat 

både legala och illegala skatteplaneringsaktiviteter. Detta på grund av att vi inte kunnat urskilja om 

de företag vi studerat utfört aggressiv skatteplanering inom lagens ramar eller inte.  

 

2.3 Sambandet mellan andelen kvinnor i styrelserummet och 

användandet av aggressiv skatteplanering  

Ett fåtal studier har studerat sambandet mellan andelen kvinnor i styrelserummet och användandet 

av aggressiv skatteplanering. Studierna har till allra största del visat ett negativt samband, det vill 

säga att ju större andel kvinnor i styrelserummet desto mindre användning av aggressiv 

skatteplanering (Hoseini, Gerayli & Valiyan, 2019; Richardson, Taylor & Lanis, 2016; Lanis, 

Richardson & Taylor 2017; Lanis & Richardson, 2011). Dessa studier har fokuserat på enskilda 

länder vilka företagen har varit verksamma i och samtliga studier har studerat börsnoterade företag 

under en längre tidsperiod. Dock har Prasetyo (2019) i sin studie från Indonesien funnit att 

styrelsens sammansättning gällande kön inte påverkar företagens användning av aggressiv 

skatteplanering. 

 

Hoseini, Gerayli och Valiyan (2019) har i sin studie studerat börsnoterade företag i Iran och 

undersökt relationen mellan styrelsens demografiska egenskaper och företagens skatteundvikande 

aktiviteter. Resultaten från studien visar dels att en bidragande faktor till skatteundvikande agerande 

är styrelsens demografiska egenskaper, dels att kvinnor tenderar att vara mer förnuftiga och mindre 

riskbenägna än män. Således menar Hoseini, Gerayli och Valiyan (2019) att kvinnor i 

styrelserummet kommer att minska företagens skatteundvikande aktiviteter.  

 

Den iranska studien stöds av likartade studier i Australien och USA där sambandet mellan kvinnor i 

styrelserummet och aggressiv skatteplanering studeras. Richardson, Taylor och Lanis (2016) har 

studerat kvinnliga styrelseledamöters påverkan på aggressiv skatteplanering på 205 börsnoterade 

företag i Australien under en femårsperiod. Studiens resultat visar att en hög andel kvinnor i 

styrelsen minskar sannolikheten för att företagen använder sig av aggressiv skatteplanering. Lanis, 

Richardson och Taylor (2017) har studerat den påverkan könsfördelning i styrelser har på aggressiv 

skatteplanering. Denna studie utfördes i USA på 418 företag. Resultatet från studien visar ett 

negativt och statistiskt signifikant samband mellan kvinnor i styrelsen och användningen av 

aggressiv skatteplanering, det vill säga ju större andel kvinnor i styrelsen desto lägre användning 



 

12 

 

aggressiv skatteplanering. En annan studie från USA (Francis, Hasan, Wu & Yan, 2014) visar att 

även om kvinnliga styrelseledamöter inte agerar annorlunda än sina manliga styrelsekollegor när det 

gäller skatteundvikande aktiviteter, bedriver kvinnorna aggressiv skatteplanering i mindre 

utsträckning. Skillnader i användandet av aggressiv skatteplanering anses huvudsakligen bero på att 

kvinnor är mindre riskbenägna än män. Antagandet om att kvinnor är mer riskaverta än män stödjs 

även av andra studier inom området (Jianakoplos & Bernasek, 1998; Bernasek & Shwiff, 2001; 

Hibbert, Lawrence & Prakash, 2013; Sapienzaa, Zingalesb & Maestripieric 2009; Charness & 

Gneezy, 2012; Hoseini & Gerayli, 2018). Dock visar en studie i Sverige motsatsen (Adams och 

Funk, 2012) det vill säga att kvinnor är mer risktagande än män. Sila, Gonzales & Hagendorff 

(2016) har däremot istället funnit stöd i sin studie för att en högre andel kvinnor i en styrelse är 

varken mer eller mindre risktagande än en mer mansdominerande styrelse. Då majoriteten av 

tidigare forskning bekräftat att andelen kvinnor i styrelserummet har ett samband med användandet 

av aggressiv skatteplanering har vi formulerat vår första hypotes enligt följande:  

 

H1: Andelen kvinnor i styrelserummet har ett samband med användandet av aggressiv 

skatteplanering. 

 

2.4 Hofstedes kulturdimensioner  

Ett lands kultur påverkar kvinnors närvaro i styrelsen eftersom olika länder ser könen på olika sätt 

(Nelson & Levesque, 2007; Kirsch, 2018) och kulturen har även en betydande påverkan på 

skillnader i etiska attityder (Franke & Nadler, 2008; Scholtens & Dam, 2007). Kultur är ett 

svårdefinierat begrepp och har därför ingen universell definition, dock har Hofstede´s ramverk 

kommit att bli det främsta ramverket vid kvantitativ forskning inom kultur (Beugelsdijk, Maseland 

& van Hoorn, 2015). Hofstede (2011) beskriver att kultur är ett oundvikligt fenomen vilket är 

socialt konstruerat och utgör oskrivna regler i det sociala samspelet mellan människor. Dessa 

oskrivna regler är inte medfödda utan skapas via påverkan från den social miljön människor lever i 

och det finns ingen grupp av människor där kultur inte existerar. Hofstede (2011, s.22) definierar 

kultur enligt följande “den kollektiva mentala programmering som särskiljer de människor som 

tillhör en viss grupp eller kategori från andra”. Han delar upp den kollektiva mentala 

programmeringen i de tre nivåerna den mänskliga naturen, kulturen och personligheten (Figur 1). 

Där den mänskliga naturen är något alla människor har gemensamt, det vill säga vårt genetiska arv 

vilket styrs av våra grundläggande psykologiska funktioner. Exempelvis är förmågan att känna 

rädsla och glädje sammanhängande med människors natur medan hur människor visar dessa känslor 

är ett resultat av kulturens påverkan och är ett inlärt beteende. Personlighet är däremot den unika 
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sammansättningen av mentala program en människa erfarit, både genom sitt genetiska arv men även 

inlärt från den omgivande kulturen. 

 

För att kunna förklara olika länders kulturella skillnader har Hofstede utvecklat en teori där det från 

början fanns fyra kulturella dimensioner, vilka med tiden blev sex dimensioner (Hofstede, 1983; 

Hofstede & Mc Crae, 2004). Dessa dimensioner förklarar att det finns nationella skillnader i 

kulturen hos olika länder vilket har effekt på människors värderingar i olika länder. Vi har i vår 

studie valt att använda de fyra ursprungliga kulturella dimensionerna: maktdistans, 

osäkerhetsundvikande, individualism och maskulinitet, då dessa visat sig ha ett samband med 

aggressiv skatteplanering (Tsakumis, Curatola & Porcano, 2007). 

 

 

Figur 2. ”Unikhet på tre nivåer i människans mentala programmering ” (Hofstede, Hofstede & Minkov, 2011, s.23) 

 

2.4.1 Kritik mot Hofstedes ramverk 

Hofstedes ramverk har stött på en del kritik under åren (Ailon, 2008; Baskerville, 2003; 

McSweeney, 2002; Taras, Steel & Kirkman, 2010) och teorins validitet och generaliserbarhet har 

ifrågasatts (Kirkman, Lowe & Gibson, 2006). Hofstedes ramverk utvecklades från företagsdata från 

endast ett multinationellt företag i slutet av 1960-talet och i början av 1970-talet och därför 

ifrågasätter kritiker om Hofstedes ramverk verkligen kan anses vara representativt för dagens 

globala samhällen (Beugelsdijk, Maseland & van Hoorn, 2015). Många replikationer av olika 

stickprov har dock bevisat att den utvecklade rankningen för företag fortsätter att vara giltig och 

ramverket är fortfarande inom internationell företagslitteratur det mest etablerade verktyget för 

mätning av skillnader mellan olika företagsdiscipliner (Karolyi, 2016, Nadler & Breuer, 2019). 

Eftersom Hofstedes ramverk är det mest använda verktyget vid mätning av kulturella dimensioner 

(Karolyi, 2016, Nadler & Breuer, 2019) och är dominerande inom kvantitativ forskning gällande 
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kultur, har vi använt oss av denna teori för att studera om kulturen i ett land har en påverkan på 

sambandet mellan andelen kvinnor i styrelserummet och användandet av aggressiv skatteplanering. 

Nedan beskriver vi de olika kulturella dimensionerna vilka är relevanta för vår studie. 

2.4.2 Maktdistans 

Hofstede (2011, s.84) definierar maktdistans som “den utsträckning i vilken de mindre inflytelserika 

medlemmarna av organisationer och institutioner i ett land förväntar sig och accepterar att makten 

är ojämnt fördelad.” 

 

Kulturdimensionen maktdistans upptäcker förekomsten av orättvisor i samhället (Hofstede, 2011) 

oavsett om dessa är psykiska, fysiska, mentala eller intellektuella. Hög maktdistans utmärks av en 

centraliserad organisationsstruktur där man accepterar auktoriteter, har formella regler och 

beslutsfattande tas utifrån en hierarki (Hofstede, 2011). Vidare menar Hofstede (2011) att det 

kommer att finnas klasskillnader och stora inkomstklyftor i kulturer med hög maktdistans. Dessa 

inkomstskillnader kommer öka beroende på hur skattesystemet är utformat och kommer i sin tur 

kunna påverka skatteplaneringsbeteendet hos individer. I samhällen där det råder låg maktdistans 

finns det en standard, där normen är jämlikhet mellan människor och där hierarkier bara existerar 

inom organisationerna för att det ska underlätta det administrativa arbetet (Tsakumis, Curatola & 

Porcano, 2007). Vidare visar länder med låg maktdistans mindre inkomstskillnader (Mahaputra, 

Rustiarini, Anggraini & Sudiartana, 2018) än länder med hög maktdistans. Husted (1999) stödjer 

detta resonemang och menar att ökad maktdistans i ett land är associerat med högre nivå av 

korruption. Skattesystemet i sådana länder kommer antagligen att vara orättvist och värna om den 

förmögne så att stora inkomstklyftor i sådana länder kommer att fördjupas ytterligare på grund av 

skattesystemens utformande (Hofstede, 1983). I sådana miljöer tenderar människor att uppfatta 

orättvisor i skattesystemen och kommer att försöka undvika skatt (Richardson, 2008).  Cabeza-

Garcia, Del Brio och Rueda (2018) menar i sin studie att i kulturer med hög maktdistans kommer 

representationen av kvinnor i styrelserummet vara låg. Vidare är detta en följd av den allmänna 

synen på kvinnor vilket speglas både i samhället och i företagsvärlden. Kvinnor kommer därför att 

ha ett lågt inflytande i jämförelse med män och kommer motarbetas av en mansdominerad 

företagsvärld. Att kvinnor är underrepresenterade i företagsstyrelser i länder med hög maktdistans 

hävdar även Carrasco, Francoeur, Labelle, Laffarga, och Ruiz-Barbadillo (2015) i sin studie. De 

menar att länder med hög nivå av maktdistans och höga nivåer av maskulinitet har färre kvinnor i 

företagsstyrelser. Detta resonemang leder oss till följande hypotes:  

H 2a: Maktdistans i länder påverkar sambandet mellan andelen kvinnor i styrelserummet och 

användandet av aggressiv skatteplanering. 
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2.4.3 Osäkerhetsundvikande 

Hofstede definierar osäkerhetsundvikande som “i den utsträckning som människor i en kultur 

känner sig hotade av tvetydiga eller okända situationer (2011, s.235, 239)” 

 

Dimensionen osäkerhetsundvikande lägger fokus på ett lands nivå av osäkerhet och tvetydighet 

(Richardson, 2008) och relaterar till allmänhetens tolerans för tvetydighet. Det vill säga i vilken 

utsträckning en individ känner sig bekväm eller inte i en ostrukturerad miljö eller situation 

(Hofstede, 2011). För att minska en osäker och tvetydig situation kommer samhället att sätta upp 

många stränga och strikta skrivna lagar och regler vilket i sin tur tenderar att göra ett lands 

skattesystem komplext. I kulturer med högt osäkerhetsundvikande kommer länderna att ha en lägre 

grad av ekonomisk frihet eller högre skatter (Johnson & Lenartowicz, 1998) och individer kommer 

att ha benägenhet att tycka att skattesystemet är komplext och kommer att vilja undvika 

inkomstskatter (Richardson, 2008). I länder med lågt osäkerhetsundvikande litar individer på 

statliga institutioner och dessa länder tenderar att ha ett enkelt skattesystem då det inte finns behov 

av många skriftliga lagar (Richardson, 2008). Individer i länder med en hög nivå av 

osäkerhetsundvikande är inte främmande för ett riskfyllt beteende dock ska tilläggas att 

osäkerhetsundvikande inte är detsamma som riskundvikande (Hofstede, 2011). Det har även visat 

sig att företag i länder där nivån av osäkerhetsundvikande är hög kommer vara mindre benägna att 

uppfatta etiska problem och risken för korruption i dessa länder är större (Husted, 1999; Vitell, 

Nwachukwu & Barnes, 1993). I kulturer med låg nivå av osäkerhetsundvikande kommer inte 

skatteundvikande aktiviteter vara ett tänkbart alternativ och toleransen för korrupta samt mer 

riskfyllda handlingar kommer att vara låg (Husted, 1999; Vitell, Nwachukwu & Barnes, 1993).  

 

H 2b: Osäkerhetsundvikande i länder påverkar sambandet mellan andelen kvinnor i styrelserummet 

och användandet av aggressiv skatteplanering 

2.4.4 Individualism och kollektivism 

Hofstedes (2011, s.119) definition av individualism och kollektivism är: “Individualism 

kännetecknar samhällen med svaga band mellan individer: alla människor förväntas ta hand om sig 

själva och den närmaste familjen. Kollektivismen är dess motsats och är utmärkande för samhällen 

där människor redan från födseln integreras i egengrupper med stark sammanhållning som utgör ett 

skydd för individen hela livet i utbyte mot förbehållslös lojalitet.” 

 

Dimensionen individualism menar att individen är löst bunden till samhällets struktur, medan 

dimensionen kollektivism anser att strukturen i samhället håller ett hårdare tag om individen 



 

16 

 

(Hofstede, 2011). Individualistiska samhällen anser att landets värderingar, lagar och regler ska 

gälla alla utan undantag, medan kollektivistiska samhällen anser att landets värderingar, lagar och 

regler ska skilja sig åt mellan olika grupper. Husted (1999) menar att det finns ett samband mellan 

kollektivism och korruption där kollektivistiska samhällen värnar om gruppens intresse vilket kan 

göra att man går bortom lagens ramar om det gagnar gruppen. Detta gäller speciellt om det finns 

motsättningar mellan landets lagar och gruppens normer. 

 

Detta gör att länder med hög nivå av individualism, det vill säga låg nivå av kollektivism, kommer 

att ha starkare ekonomier (Hofstede, 2011) och därmed bättre övervakningssystem (Tsakumis, 

Curatola & Porcano, 2007). Skatteintäkterna kommer att vara högre därför att 

övervakningssystemen är bättre och skattefusk kommer inte att vara ett lockande alternativ (Braun, 

Putnam & Bagchi, 2006). Individer i individualistiska samhällen är mindre toleranta för skatteflykt 

än individer i kollektivistiska samhällen (Tsakumis, Curatola & Porcano, 2007). Generellt sett 

kommer färre och svagare regleringar och kontroller kring företagsbeskattning att bidra till ökning 

av företags involvering i aggressiv skatteplanering. Med andra ord kommer ett strängare 

skattesystem med tydligare reglering och kontrollfunktioner att minska företagens aggressiva 

skatteplanering (Lietz, 2013). Richardson (2008) har funnit ett samband mellan hög kollektivism 

och högre nivå av skatteundvikande aktiviteter i länder och resonemanget ovan ger oss följande 

hypotes: 

 

H 2c: Individualism i länder påverkar sambandet mellan andelen kvinnor i styrelserummet och 

användandet av aggressiv skatteplanering. 

2.4.5 Maskulinitet och femininitet 

Hofstede (2011, s.176) definition av maskulint och feminint är:  

“Ett samhälle kallas maskulint när emotionella könsroller är tydligt åtskilda: män ska hävda sig, 

vara tuffa och fokuserade på materiell framgång, medan kvinnor ska vara mer blygsamma, ömsinta 

och bry sig om livskvalitet.”  

 

“Ett samhälle kallas feminint när emotionella könsroller överlappar varandra: både män och kvinnor 

ska vara blygsamma, ömsinta och bry sig om livskvalitet.” (Hofstede, 2011, s.176)  

 

En hög nivå av maskulinitet karakteriseras av ett samhälle där konkurrens och viljan av att nå 

materiell framgång värderas högt medan en lägre nivå av maskulinitet (feminina samhällen) 

karakteriseras av viljan av att nå framgång inom andra delar av livet exempelvis genom att ha hög 
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livskvalitet (Tsakumis, Curatola & Porcano, 2007). Med det menas att kulturer med hög nivå av 

maskulinitet är inriktade på att ha pengar och materiell framgång och låg maskulinitet är kulturer 

med inriktning på människor (Hofstede, 2011). Husted (1999) anser att ju högre maskulinitet en 

kultur har desto högre korruption finns i landet. Ett liknande samband kan därför förväntas mellan 

skatteundvikande aktiviteter och ett samhälle med hög maskulinitet (Tsakumis, Curatola & 

Porcano, 2007). Samhällen med hög maskulinitet kommer att värdera materiell framgång och ha en 

större acceptans för skatteundvikande aktiviteter än samhällen med låg maskulinitet. Dock kan 

motsatsen även ses i studier om finansiella rapporter där ett positivt samband mellan maskulinitet 

och finansiella rapporter har hittats (Doupnik & Tsakumis, 2004) det vill säga att hög maskulinitet i 

ett land tenderar att öka transparensen gentemot företagets intressenter. 

 

I länder med hög nivå av maskulinitet tenderar möjligheten för kvinnor att ta plats i styrelserummet 

att vara små (Cabeza-Garizia, Del Brio & Rueda, 2018; Carrasco, Francoeur, Labelle, Laffarga & 

Ruiz-Barbadillo, 2015). Det har även visat sig att de länder vilka har en hög nivå av både 

maskulinitet och maktdistans kommer att ha ett färre antal kvinnor i styrelserummet än i de länder 

vilka har en låg nivå på dessa dimensioner (Carrasco, Francoeur, Labelle, Laffarga & Ruiz-

Barbadillo, 2015).  

Detta resonemang leder till följande hypotes: 

 

H 2d: Maskulinitet i länder påverkar sambandet mellan andelen kvinnor i styrelserummet och 

användandet av aggressiv skatteplanering. 

 

2.5 Teorier 

2.5.1 Legitimitetsteorin 

Suchmans (1995, s.574) definition av legitimitet är: “Legitimitet är en generaliserad uppfattning 

eller antagande om att handlingarna hos en enhet är önskvärda, anständiga eller passande inom 

något socialt konstruerat system av normer, värderingar, antaganden och definitioner” 

 

Legitimitetsteorin utgår från uppfattningen att ett företag ständigt behöver sträva efter att utifrån 

allmänhetens eller andra intressenter antagande anses vara legitima (Deegan & Unerman, 2011; 

Suchman, 1995). Huruvida ett företag anses vara legitimt associeras med hur väl ett företag lever 

upp till ett samhälles förväntningar, värderingar och normer (Deegan & Unerman, 2011; Tilt, 1994). 

Dock kan det finns en viss problematik för företag att försöka efterleva dessa förväntningar, 

värderingar och normer eftersom dessa förändras över tid och det är därför betydelsefullt att företag 
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är uppmärksamma på de etiska och moraliska ståndpunkter vilka delas av den omgivning företagen 

verkar i (Deegan & Unerman, 2011; Brown och Deegan, 1998).  

 

Den grundläggande idén inom legitimitetsteorin är att det finns så kallade sociala kontrakt i 

samhället (Deegan, 2002, Deegan, Rankin & Voght, 2000). Alla företag i samhället verkar via dessa 

kontrakt och de används för att förklara den pågående relationen mellan samhället och företagen 

(Shocker & Sethi, 1974). Om företag avviker från de sociala kontrakten kan detta leda till att 

samhället inte uppfattar att företaget är legitimt (Deegan, Rankin & Voght, 2000), vilket kan hota 

företagets överlevnad (Mohamed, Sylvain & Jacques, 2014) då samhället minskar sin efterfrågan på 

företagets varor eller tjänster. Därför är det viktigt att företag värderar de sociala kontrakten högt för 

att försäkra sina intressenter om att företaget agerar legitimt (Suchman, 1995) 

2.5.2 Institutionell teori  

Den institutionella teorin (Meyer & Rowan, 1977) förklarar att företag är utsatta för en påverkan av 

den institutionella miljön där företagen verkar. Företag inom en viss bransch kommer att vara 

benägna att agera på likartade sätt och istället för att förklara olikheter mellan företag, förklarar 

teorin varför företag kommer att likna varandra (DiMaggio & Powell, 1983). Ett lands 

institutionella miljö vilket inkluderar landets nationella kultur, bestämmer vilka normer och 

värderingar invånarna delar (DiMaggio & Powell, 1983; Meyer & Rowan, 1977). Den 

institutionella miljöns värderingar och normer kan speciellt influera många sociala processer och 

skapa stereotyper och roller vilka associeras med kön (DiMaggio & Powell, 1983). I sin tur kan 

dessa stereotyper bestämma hur utvecklingen för yrkesverksamma kvinnor kommer att se ut. När 

väl en bransch stabiliserats kommer dessa företag att knuffas vidare till att bli homogena. Att 

företag med tiden blir benägna att agera på ett homogent sätt kallas för isomorfism. Enligt 

DiMaggio och Powell (1983) kommer konkurrenter, stat eller yrkesgrupper vara de krafter i 

samhället vilka gör att organisationsformer kommer att bli lika varandra. Flera studier har belyst att 

det finns viktiga skillnader mellan olika länders kulturer (House, Hanges, Javidan, Dorfman & 

Gupta, 2004; Hofstede, 2011; Schwartz, 1992) och dessa kulturella skillnader är grunden till att det 

finns skillnader i strukturer hos företagsstyrelser, vilket stödjer den institutionella teorin (Lubatkin, 

Lane, Collin & Very, 2007; Aguilera & Jackson, 2003.) 

 

Institutionella skillnader kan även ses när det gäller olika redovisningsstandarder, detta då 

exempelvis företag i USA tillämpar den regelbaserade standarden GAAP (Barth, Landsman, Lang 

& Williams, 2012) och börsnoterade företag inom EU använder sig av det principbaserad 

standarden IFRS (Europeiska unionen, 2019). En väsentlig skillnad mellan dessa 
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redovisningsstandarder är att GAAP innefattar mer detaljerade riktlinjer för tillämpning av 

redovisningsprinciper än vad IFRS innefattar (Barth, Landsman, Lang & Williams, 2012;) vilket 

gör att finansiella redovisningsrapporter och kvalitén på dessa kan variera (Ding, Hope, Jeanjean & 

Stolowy, 2007). Vidare beskriver Barth, Landsman, Lang och Williams (2012) och Henry, Lin och 

Yang (2009) att då redovisningsstandarderna skiljer sig åt kan detta även bidra till att möjligheterna 

för skatteplanering varierar då redovisning associeras med skatterätt. Detta då företag genom 

redovisningsreglerna kan påverka sitt redovisade resultat och därigenom påverka sin företagsskatt.  

 

De institutionella skillnaderna mellan länder visas även vid risken för rättsliga åtgärder (Garcia-

Blandon & Argilés-Bosch, 2016; Seetharaman, Gul & Lynn, 2002) och detta utgör en viktig faktor 

för beslut gällande redovisningsrapporter. Exempelvis kan företagsstyrelser i USA löpa en större 

risk att ställas inför rätta vid överträdelser än företag inom EU.  
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3. Metod 

 

I detta kapitel förklaras studiens vetenskapliga utgångspunkt vilken ligger till grund för val av den 

kvantitativa metoden och den longitudinella forskningsdesignen. Vidare presenteras studiens urval, 

operationalisering, felkällor samt de tre analysmetoder vilka använts i studien.  

 

 

3.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt  

Vår studie grundar sig i den positivistiska forskningstraditionen men har inslag av den 

socialkonstruktionistiska forskningsfilosofin. Detta då exempelvis vår oberoende variabel, andelen 

kvinnor i styrelserummet, innefattar begreppet kvinna vilket är ett socialkonstruerat begrepp (Patel 

& Davidson, 2019) där skillnaden mellan manligt och kvinnligt anses vara konstruerat i samspel 

mellan människor. Vi anser att ett lands kultur påverkar hur individer i länder relaterar till vad som 

anses vara manligt och kvinnligt vilket i sin tur kan påverka sambandet mellan andelen kvinnor i 

styrelserummet och nivån av aggressiv skatteplanering. Trots att kvinnligt beteende är ett 

socialkonstruerat begrepp väljer vi att kvantifiera detta begrepp för att kunna utföra studien i 

positivistisk anda. Detta då det är av stor vikt att vid beslut kring forskningsfilosofi ha syftet som 

utgångspunkt, eftersom forskningsfilosofin påvisar vilka beslut vi har tagit gällande forskningens 

strategi, ansats och studiens metod (Patel & Davidson, 2019). Vårt syfte grundar sig i att objektivt 

förklara om det finns ett samband mellan våra variabler och detta indikerar i sin tur på att vi utgår 

från en positivistisk forskningsfilosofi (Sohlberg & Sohlberg, 2013, Bryman & Bell, 2017; Patel & 

Davidson, 2019) då fokus inom detta vetenskapliga synsätt främst är att försöka förklara 

orsakssamband samt skapa förståelse för mänskligt beteende (Dahmström, 2011; Bryman & Bell, 

2017). 

3.1.1 Forskningsstrategi och forskningsdesign 

För att stärka objektiviteten ytterligare utgår vi från befintliga teorier kring områdena kvinnor i 

styrelserummet, aggressiv skatteplanering samt Hofstedes kulturella dimensioner. Utifrån teorierna 

härleder vi sedan hypoteserna H1 – H 2d och efter detta prövar vi studiens datamaterial statistiskt 

(Bryman & Bell, 2017; Patel & Davidsson, 2019). Genom att arbeta på detta sätt tyder arbetssättet 

på att studien har en hypotetisk-deduktiv ansats vilket är vanligt inom den kvantitativa forskningen 

(Patel & Davidsson, 2019; Thurén, 1991; Sohlberg & Sohlberg, 2013). Den kvantitativa 

forskningsstrategin överensstämmer med studiens syfte där vi genom statistiska analyser studerar 

om ett eventuellt samband existerar mellan våra variabler (Bryman & Bell, 2017) vilket är i linje 
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med den positivistiska forskningsfilosofi där fokus riktas mot mätbarhet (Sohlberg & Sohlberg, 

2013).  

I vår studie studerar vi data med ursprung från samma urval, under en längre tidsperiod (2014–

2018) och tillämpar därmed longitudinell forskningsdesign (Bryman & Bell, 2017). Anledningen att 

vi tillämpar en longitudinell forskningsdesign är att vi vill kunna kartlägga eventuella avvikande 

tillfälliga förändringar av variablerna (Bryman & Bell, 2017) och därmed resultera i ett mer 

tillförlitligt resultat. Dock finns det en viss problematik med att använda sig av denna 

forskningsdesign då den är både kostnads- och tidskrävande. För att bemöta dessa problem väljer vi 

att använda oss av sekundärdata från Thomson Reuters Datastream där vi får tillgång till 

högkvalitativa sekundärdata (Refinitiv, u.å.) på kort tid vilket genererar mer tid för analys och 

diskussion (Bryman & Bell, 2017; Saunders, Lewis & Thornhill, 2009).  

3.2 Empirisk metod 

 

3.2.1 Datainsamlingsmetod 

Vi använder oss av sekundärdata från databasen Thomson Reuters Datastream och från Hofstedes 

verktyg “Country Comparison Tool”.  Anledningen till detta är att datamaterialet från Thomson 

Reuters Datastream anses vara av hög kvalité (Refinitiv, u.å.; Malik 2015) på grund av en komplex 

urvalsprocess (Bryman & Bell, 2017) och på grund av att databasen är väletablerad och trovärdig 

(Refinitiv, u.å.; Malik 2015). Det finns dock en viss problematik med användandet av sekundärdata 

från databaser likt Thomson Reuters Datastream (Bryman & Bell, 2017; Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2012) även då datamaterialet anses vara av bra kvalitét (Bryman & Bell, 2017). I vårt fall 

innebär problematiken att vi behöver ha kunskap kring hur variablerna i databasen har kodats 

(Bryman & Bell, 2017) för att på så vis kunna urskilja de variabler vilka är aktuella för vår studie.  

Utöver insamlingen av sekundärdata kommer vi även samla in information kring ämnesområdet och 

våra variabler för att på så vis öka vår förståelse kring tidigare forskares resultat. Vid 

informationsinsamlingen använder vi oss av de ämnesmässiga databaserna Scopus, Business Source 

Premier, Emerald, Google Scholar och Sage för att få tillgång till befintliga vetenskapliga artiklar. 

För att söka fram artiklarna söker vi på studiens nyckelbegrepp; women on boards, tax 

aggressiveness, tax, Hofstede, culture. Genom att använda kategorin peer-review i vårt sökande av 

vetenskapliga artiklar tillhandahåller vi artiklar vilka är kvalitetsgranskade och kommenterade av 

oberoende part (Bryman & Bell, 2017), vilket ger en hög standard för artiklarna och ökar 

trovärdigheten i vår studie. 
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3.2.2 Studiens population, urval och bortfall  

Studiens population består av samtliga publika aktiebolag inom EU för åren 2014–2018, vilket i 

september 2019 utgörs av 1100 företag i databasen Thomson Reuters. Valet av vår population 

baseras framförallt på att samtliga EU-länder använder sig av liknande regelverk då dessa länder är 

tvingade att implementera EU:s regelverk (Europa unionen, u.å.). Eftersom informationen om 

samtliga företag från databasen är ofullständig för alla åren exkluderar vi dessa företag från studien 

och därmed faller vissa EU-länder bort då tillräckliga data för åren saknas. Detta innebär att vår 

studie bygger på ett icke slumpmässigt urval, vilket är vanligt inom den företagsekonomiska 

forskningen (Bryman & Bell, 2017) och hör samman med vårt användande av sekundärdata. Dock 

leder detta bortfall till att generaliserbarheten av studiens resultat begränsas (Bryman & Bell, 2017; 

Eliasson, 2013) och resultaten kan således endast generaliseras på företagen vilka inkluderas i 

studien. Vidare väljer vi att utesluta företag inom den finansiella sektorn och fastighetssektorn då 

dessa företag har andra bokföringsregler och lagar än övriga företag (Hoseini, Gerayli & Valiyan, 

2019; Lanis, Richardson & Taylor, 2017).  Detta resulterar i att studiens slutgiltiga urval blev 162 

företag och 810 observationer. I det slutgiltiga urvalet för vår studie ingår därför följande länder: 

Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Polen, Spanien, 

Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike.  

 

3.3 Operationalisering 

Nedan följer operationaliseringen av våra begrepp för att på så vis göra dessa till mätbara värden 

(Bryman & Bell, 2017; Sohlberg & Sohlberg, 2013; Eliasson, 2013).  

 

3.3.1 Beroende variabel (ETR) 

Vi kommer i likhet med tidigare studier inom området för aggressiv skatteplanering (Hoseini, 

Gerayli & Valiyan, 2019; Lanis, Richardson & Taylor, 2017), att använda oss av den effektiva 

skattesatsen (ETR) när vi mäter aggressiv skatteplanering och undersöker sambandet med andelen 

kvinnor i företagens styrelse. ETR är ett vanligt sätt att mäta aggressiv skatteplanering (Martinez, 

2017) och fördelen med måttet är att det inkluderar ett brett spektrum av flera olika skattestrategier 

(Landry, Deslandes & Fortin, 2013). För att kunna urskilja företagens användning av aggressiv 

skatteplanering kan ETR-måttet vägleda genom att en ökning av ETR indikerar på att företagen 

minskar sin användning av aggressiv skatteplanering och vice versa. Vanligtvis beräknas ETR 

genom att ta företagens inkomstskatt för en bestämd tidsperiod dividerat med verksamhetens 

bokförda resultat före skatt för samma period (Davis, Guenther, Krull & Williams, 2016; Huseynov 

& Klamm, 2012), dock finns det en problematik med att dividera med det bokförda resultatet. Detta 
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på grund av att det bokförda resultatet kan ha manipulerats av redovisningsmässiga åtgärder för att 

företagen på så vis har kunnat minska eller öka sitt redovisade resultat efter önskemål (Cheng, 

Huang, Li & Stanfield, 2012; Hanlon & Heitzman, 2010). Vi dividerar istället inkomstskatten för en 

bestämd tidsperiod med resultatet före skatt, räntor, nedskrivningar och avskrivningar (EBITDA - 

earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) för samma period för att på så vis få 

en mer representativ ETR då måttet exkluderar bokföringsmässigt tekniska manipulationer av 

resultatet (Hawn, Chatterji & Michell, 2018)7.  Studiens beroende variabel ETR anges i procent och 

beräknas på följande sätt:  

 

𝐸𝑇𝑅 =
𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
∗ 100 

 

3.3.2 Oberoende variabel (FEBOARD) 

För att mäta om kvinnor påverkar företagets användande av aggressiv skatteplanering kvantifieras 

variabeln kvinnor. Vi använder oss därmed av variabeln Board Structure/Board Gender Diversity 

från Thomson Reuters Datastream där andelen kvinnor i företagsstyrelser ges i procent och anges 

med en siffra mellan 0 - 100. Variabeln FEBOARD beräknas genom att antalet kvinnliga 

styrelseledamöter i varje styrelse divideras med det totala antalet styrelseledamöter och har använts 

i flera tidigare studier (Galbreath, 2011; Velte, 2016; Lanis, Richardson & Taylor, 2017; Arayssi, 

Dah & Jizi, 2016; Williams, 2003; Boulouta, 2013). 

 

FEBOARD = Procentuella andelen kvinnor i en styrelse 

 

3.3.3 Modererande variabler (MD, OU, IN, MA) 

Hofstedes kulturella dimensioner ligger till grund för när vi studerar om de olika EU-ländernas 

kulturer har någon påverkan på kvinnans position i styrelserummet vilket i sin tur kan påverka 

användningen av aggressiv skatteplanering. Vi väljer att använda oss av verktyget Country 

Comparison Tool (Hofstede insights, u.å.) för att kunna urskilja de olika EU-ländernas kulturer. 

Med hjälp av detta verktyg söker vi upp studiens samtliga länder och får tillgång till vilka poäng 

varje enskilt land fått i varje kulturdimension. Poängen8 anges mellan 0–100 för varje 

 
7 Vi har tagit bort alla negativa ETR-värden och har valt att inkludera ETR-värden mellan 0 - 1 i vår studie i likhet med 

tidigare forskning (Chen, Chen, Cheng & Shevlin, 2010; Cheng, Huang, Li & Stanfield, 2012; McGuire, Omer & 

Wang, 2012; Lanis, Richardson & Taylor, 2017). 
8 Vi kommer i denna studie använda poäng och värde för en kultur synonymt med varandra. 
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kulturdimension och indikerar vilka värderingar landets organisationer präglas av. I vår studie utgår 

vi från de fyra kulturdimensionerna: Maktdistans (MD), Osäkerhetsundvikande (OU), 

Individualism (IN) och Maskulinitet (MA).  

 

MD = 0 poäng ger en indikation på länder med låg maktdistans och 100 poäng på länder med hög 

maktdistans. 

OU = 0 poäng ger en indikation på länder med låg nivå av osäkerhetsundvikande och 100 poäng 

på länder med hög nivå av osäkerhetsundvikande. 

IN = 0 poäng för länder vilka har mest kollektivistiska särdrag och 100 poäng för länder vilka har 

mest individualistiska särdrag. 

MA = 0 poäng för de länder vilka har mest feminina särdrag och 100 poäng för länder vilka har 

mest maskulina särdrag. 

 

3.3.4 Kontrollvariabler 

För att kontrollera för andra effekter vilka påverkar sambandet mellan andelen kvinnor i 

företagsstyrelser och användandet av aggressiv skatteplanering, använder vi en uppsättning av 

kontrollvariabler (Djurfeldt & Barmark, 2009) vilka tidigare studier har funnit vara associerade med 

aggressiv skatteplanering (Hoseini, Gerayli & Valiyan, 2019; Lanis, Richardson & Taylor, 2016).  

 

Storleken på företaget (SIZE) 

SIZE används för att kontrollera för effekter vilka beror på företagens storlek och är den naturliga 

logaritmen av företagets totala tillgångar (Gupta & Newberry, 1997). Tidigare forskning (Rego, 

2003) menar att större företag tenderar att använda sig av en högre nivå av aggressiv 

skatteplanering än mindre företag. För att få hanterbara siffror logaritmerar vi i vår studie samtliga 

företags totala tillgångar efter att vi först omvandlar samtliga tillgångar till valutan euro. 

 

SIZE = Storleken på företaget angivet i företagets totala tillgångar  

 

Boardsize (BOASIZE) 

Variabeln BOASIZE används för att kontrollera för effekter vilka beror på styrelsens storlek och 

definieras som antalet styrelseledamöter i en företagsstyrelse. Denna variabel har tidigare forskning 

funnit vara associerad med aggressiv skatteplanering (Hoseini, Gerayli & Valiyan, 2019; 

Richardson, Taylor & Lanis, 2016)  
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BOASIZE = Totala antalet styrelseledamöter i styrelsen 

 

Leverage (LEV) 

Variabeln används för att kontrollera för effekter vilka beror på företagens skuldsättningsgrad och 

är företagets totala skulder dividerat med företagets totala tillgångar. Tidigare studier har funnit att 

LEV är positivt associerat med aggressiv skatteplanering (Gupta & Newberry,1997; Lanis, 

Richardson & Taylor, 2017). 

 

LEV = Totala skulder / Totala tillgångar  

 

Market to book (MKTBK) 

Variabeln används för att kontrollera för effekter vilka beror på företagets tillväxtpotential (Gupta 

& Newberry, 1997; Richardson, Taylor & Lanis, 2016; Chen, Chen, Cheng & Shevlin, 2010; Lanis, 

Richardson & Taylor, 2017) och är den naturliga logaritmen av marknadsvärdet av eget kapital 

dividerat med det balanserade egna kapitalet för företaget.  

 

MKTBK = marknadsvärdet av eget kapital / balansvärdet av eget kapital 

 

Return on equity (ROE) 

Variabeln ROE används för att kontrollera för effekter vilka beror på företagets lönsamhet och visar 

företagets avkastning på det egna kapitalet. Användandet av aggressiv skatteplanering är associerat 

med lägre framtida avkastning på eget kapital (Katz, Khan & Schmidt, 2013). I linje med tidigare 

studier (Hoseini, Geryli & Valyian 2019; Katz, Khan & Schmidt, 2013) har vi beräknat ROE genom 

att dela nettoinkomsten med eget kapital.  

 

ROE = Nettoinkomst / Eget kapital 

 

3.3.5 Dummyvariabler 

 

Industry sector (IND) 

Industry sector utgör en grupp av studiens dummyvariabler vilken delar upp företagen i olika 

branschtillhörigheter och kontrollerar för skillnader mellan olika sektorer då aggressiv 

skatteplanering kan variera mellan olika sektorer (Rego, 2003; Lanis, Richardson & Taylor, 2017). 

Vi delar upp företagen enligt Thomson Reuters Business Classification (TRBC) där företagen 

definieras genom en tvåsiffrig kod från TRBC Economic Sector Codestructure enligt följande: 
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Energy (50), Basic Materials (51), Industrials (52), Consumer Cyclicals (53), Consumer Non-

Cyclicals (54), Healthcare (56), Technology (57), Telecommunication Services (58) och Utilities 

(59). 

  

Year  

För att kontrollera för eventuella skillnader i aggressiv skatteplanering mellan åren 2014–2018 

inkluderar vi, likt tidigare studier (Lanis, Richardson & Taylor, 2017; Hoseini, Gerayli & Valiyan, 

2019; Richardson, Taylor & Lanis, 2016) dummyvariabeln Year vilket utgör en ytterligare 

dummyvariabel i vår studie. 

 

Beroende variabel    

ETR inkomstskatt dividerat med EBITDA 

Oberoende variabel   

FEBOARD 
antalet kvinnliga styrelseledamöter dividerat med det 

totala antalet styrelseledamöter i en styrelse 

Modererande 

variabler 
  

MD kulturdimensionen maktdistans 

OU kulturdimensionen osäkerhetsundvikande 

IN kulturdimensionen individualism 

MA kulturdimensionen maskulinitet 

Kontrollvariabler   

SIZE 
företagens storlek anges genom den naturliga 

logaritmen av företagets totala tillgångar 

BOASIZE antalet styrelseledamöter i en styrelse 

LEV 
totala skulder dividerat med företagets totala 

tillgångar 

MKTBK 
den naturliga logaritmen av marknadsvärdet av eget 

kapital dividerat med det balanserade egna kapitalet 

ROE nettoinkomsten dividerat med eget kapital 

Dummyvariabler   

IND kontrollerar för skillnader mellan olika sektorer 

YEAR kontrollerar för skillnader mellan år 

  
Tabell 1. Sammanställning av variablernas definitioner 

 

3.4 Analysmetoder 

Vi använder oss av statistikprogrammet SPSS för att analysera studiens data vilken vi laddar ner 

från Thomson Reuter Datastream. Vidare förklarar vi i följande kapitel vilka analysmetoder vi 

använder för att analysera vår data.  
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3.4.1 Univariat analys 

I studiens univariat analys analyserar vi våra variabler separat för att kontrollera kvalitén på vår 

data. Genom SPSS utformar vi en tabell där varje variabel anges i måtten medelvärde, median, 

standardavvikelse, maximumvärde, minimumvärde, kvartiler och antalet observationer. 

 

Vi använder måtten medelvärde och median för att mäta centraltendensen i variablernas fördelning 

(Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen, 2003; Bryman & Bell, 2017). Detta innebär att om skillnaden är 

stor mellan medelvärde och median tyder detta på att variabeln har en skev fördelning. Däremot om 

medelvärdet och medianen sammanfaller är variabeln symmetriskt fördelad (Eliasson, 2013; De 

Veux, Velleman & Bock, 2008). Vidare använder vi i vår kvalitetskontroll spridningsmåtten 

kvartilavvikelse och standardavvikelse vilka visar om våra värden är koncentrerade eller utspridda i 

jämförelse med centraltendensen (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010).  Ett lågt värde på 

standardavvikelsen jämfört med medelvärdet visar att spridningen av observationerna kring 

medelvärdet är samlat och ett högre värde på standardavvikelsen visar att observationerna är mer 

utspridda. För att lättare se variablernas spridning kring medianen, kvartilavvikelsen och upptäcka 

extremvärden och outliers tar vi med hjälp av SPSS fram lådagram för varje enskild variabel, vilket 

kompletterar vårt spridningsmått standardavvikelse. (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). 

Lådagrammen illustrerar även varje variabels minimum samt maximumvärde vilket påvisar 

variablernas variationsvidd. 

3.4.2 Korrelationssanalys 

Vi använder oss av en korrelationsanalys för att studera sambandet mellan två variabler i taget för 

att urskilja eventuella orsakssamband eller samvariationer vilka uppstår på grund av tillfälligheter i 

datamaterialet (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003). För att mäta styrkan i sambandet mellan 

variablerna finner vi det lämpligt att använda oss av sambandsmåttet Pearsons r, vilket hjälper oss 

att mäta korrelationen mellan variablerna och är användbart då våra kvotvariabler är 

normalfördelade (De Veaux, Velleman & Bock, 2008). Sambandet mellan våra variabler anger vi i 

en korrelationsmatris utifrån en skala mellan -1 och 1 där ett fullständigt negativ samband uppstår 

när korrelationskoefficienten är -1 och ett fullständigt positivt samband sammanfaller när 

korrelationskoefficienten är 1. Om korrelationskoefficienten däremot har värde 0 existerar inget 

samband mellan variablerna. Vi väljer i enlighet med tidigare forskning (Hoseini, Gerayli & 

Valiyan, 2019) att använda oss av signifikansnivåerna 0,05 och 0,01 när vi testar sambanden i vår 
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korrelationsanalys eftersom dessa signifikansnivåer är accepterade inom den samhällsvetenskapliga 

forskningen (Bryman & Bell, 2017). 

3.4.3 Kontrollering av felkällor  

Vi testar vårt datamaterial för felkällor genom att studera om vår data påvisar multikollinearitet eller 

heteroskedasticitet, då dessa felkällor kan ge upphov till missvisande resultat. För att utvärdera en 

eventuell samvariation mellan våra oberoende variabler väljer vi utifrån korrelationsmatrisen att i 

två steg kontrollera vårt material för multikollinearitet. Detta då en stark relation mellan våra 

oberoende variabler kan vara bidragande till ett missvisande resultat (Djurfeldt & Barmark, 2009) 

och där hög multikollinearitet visar att studiens data inte innehåller tillräckligt med information för 

att kunna beräkna modellens parametrar på ett korrekt sätt (Brambor, Clark & Golder, 2006).  I steg 

ett jämför vi korrelationen mellan variablerna för att se om det är några korrelationer vilka 

överstiger 0,8, då värden över detta indikerar på problem. I steg två tar vi sedan fram variance 

inflation factor (VIF) och kontrollerar att inga VIF-värden överstiger 2,5, för att på så sätt fånga upp 

multikollinearitet vilka inte korrelationsmatrisen påvisar.  

 

För att testa för heteroskedasticitet ställer vi upp våra variabler i spridningsdiagram och sedan 

studerar vi residualernas fördelningar. Detta för att på så sätt upptäcka om några variabler visar på 

ojämn fördelning vilket i sin tur kan påverka studiens resultat negativt då tolkningen av 

regressionsanalysen kompliceras (Djurfeldt & Barmark, 2009). 

3.4.4 Multipel regressionsanalys 

Vi använder oss av multipel regressionsanalys för att pröva våra hypoteser för att på så sätt 

analysera om det finns ett samband mellan våra samtliga variabler (Djurfeldt & Barmark, 2009; 

Bryman & Bell, 2017). I hypotes H1 prövar vi om andelen kvinnliga styrelseledamöter har ett 

samband med användandet av aggressiv skatteplanering.  I hypoteserna H 2a-d prövar vi sedan om 

Hofstedes kulturella dimensioner (maktdistans, osäkerhetsundvikande, individualism, maskulinitet) 

har någon interaktionseffekt på det eventuella sambandet mellan vår beroende och oberoende 

variabel.  

 

För att testa hypoteserna H 2a-d har vi samma tillvägagångssätt och detta med följande upplägg: Vi 

utför inledningsvis en regression (modell 1) där alla variabler inklusive den för hypotesen aktuella 

kulturdimensionen är inkluderade. Detta för att ha en modell att jämföra med när vi kontrollerar för 

kulturens effekt.  Därefter skapar vi interaktionsvariabeln FEBOARD*kulturdimension för att se 

om FEBOARD har någon signifikant effekt på ETR under påverkan av kulturdimensionen. Denna 
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interaktionsvariabel visar vad effekten av FEBOARD på ETR är när kulturdimensionen endast 

innehar värde 0. Då detta värde sällan är ett verkligt värde på en kulturdimension och endast ger en 

begränsad bild av hypotesen (Brambor, Clark & Golder, 2006), väljer vi därför att utföra ytterligare 

regressioner (modell 2 - 7) med interaktionsvariabler vid olika värden av kulturdimensionen för att 

visa en mer heltäckande bild av hypotesen. Således är varje interaktionsvariabel en produkt av 

FEBOARD och en kulturdimension vid värden 0, 20, 40, 60, 80, 100. Till sist illustrerar vi grafiskt 

resultaten från regressionerna i linjediagram (figur 3 – 6) med hjälp av konfidensintervall, för att 

visa hur den förväntade effekten för FEBOARD på ETR kommer att vara vid olika poäng på 

kulturdimensionen. En förutsättning för att kulturdimensionen ska visa sig ha en statistisk 

signifikant effekt på 0,05 nivån (Brambor, Clark & Golder, 2006) är att både de låga och höga 

konfidensintervallen samtidigt ligger över (eller under) x-axeln.  

 

 Följande regressionsmodell används för att testa beroende variabeln aggressiv skatteplanering i 

form av ETR:  

 

𝐸𝑇𝑅𝑖𝑡 = 𝛽0 +  𝛽1𝐹𝐸𝐵𝑂𝐴𝑅𝐷𝑖𝑡 ∗  𝛽1𝐾𝑈𝐿𝑇𝑈𝑅𝐷𝐼𝑀𝐸𝑁𝑆𝐼𝑂𝑁𝐸𝑁𝑖𝑡 + 𝐹𝐸𝐵𝑂𝐴𝑅𝐷𝑖𝑡 +

𝐾𝑈𝐿𝑇𝑈𝑅𝐷𝐼𝑀𝐸𝑁𝑆𝐼𝑂𝑁𝑖𝑡 +  ∑ 𝛽2…𝑛𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑠𝑖𝑡 +  𝜖𝑖𝑡  

 

𝐸𝑇𝑅𝑖𝑡 = beroende variabeln för fall i och tidsperioden t. 

𝛽0= regressionskoefficienten. 

𝛽1−n = förklaringskoefficienten för påverkan av den oberoende variabeln på den beroende 

variabeln. 

𝐹𝐸𝐵𝑂𝐴𝑅𝐷𝑖𝑡= oberoende variabeln för fall i och tidsperiod t. 

𝐾𝑈𝐿𝑇𝑈𝑅𝐷𝐼𝑀𝐸𝑁𝑆𝐼𝑂𝑁𝑖𝑡= modererande variabel för fall i och tidsperiod t. 

𝐹𝐸𝐵𝑂𝐴𝑅𝐷𝑖𝑡 ∗ 𝐾𝑈𝐿𝑇𝑈𝑅𝐷𝐼𝑀𝐸𝑁𝑆𝐼𝑂𝑁𝑖𝑡 = interaktionsvariabeln för kontroll av effekter för 

FEBOARD under varierande poäng i de fyra kulturdimensionerna för fall i och tidsperiod t. 

𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝑂𝐿𝑆𝑖𝑡= samtliga kontrollvariabler för fall i och tidsperiod t. 

𝜀𝑖𝑡= regressionens residual för fall i och tidsperiod t. 

 

Vi utformar utifrån ovanstående modell följande regressionsmodell för att testa H1: 

𝐸𝑇𝑅𝑖𝑡 = 𝛽0 +  𝛽1𝐹𝐸𝐵𝑂𝐴𝑅𝐷𝑖𝑡 +  𝛽2𝑆𝐼𝑍𝐸 +  𝛽3𝐵𝑂𝐴𝑆𝐼𝑍𝐸 +  𝛽4𝐿𝐸𝑉 +  𝛽5𝑀𝐾𝑇𝐵𝐾 +  𝛽6𝑅𝑂𝐸 +

∑ 𝛽7𝑆𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 + ∑ 𝛽8𝑌𝑒𝑎𝑟 +  𝜖𝑖𝑡  

 

Vi utformar nedanstående regressionsmodell för att pröva studiens hypoteser H 2a-d: 
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𝐸𝑇𝑅𝑖𝑡 = 𝛽0 +  𝛽1𝐹𝐸𝐵𝑂𝐴𝑅𝐷𝑖𝑡 ∗ 𝐾𝑈𝐿𝑇𝑈𝑅𝐷𝐼𝑀𝐸𝑁𝑆𝐼𝑂𝑁𝑖𝑡 + 𝛽2𝐹𝐸𝐵𝑂𝐴𝑅𝐷𝑖𝑡

+ 𝛽3𝐾𝑈𝐿𝑇𝑈𝑅𝐷𝐼𝑀𝐸𝑁𝑆𝐼𝑂𝑁𝑖𝑡 +  𝛽4𝐵𝑂𝐴𝑆𝐼𝑍𝐸 +  𝛽5𝐿𝐸𝑉 +  𝛽6𝑀𝐾𝑇𝐵𝐾 +  𝛽7𝑅𝑂𝐸

+ ∑ 𝛽8𝑆𝑒𝑘𝑡𝑜𝑟 + ∑ 𝛽9𝑌𝑒𝑎𝑟 + 𝜖𝑖𝑡 

3.5 Kvalitetskriterier  

Vid bedömning av studiens kvalité utgår vi utifrån den kvantitativa forskningsmetodens 

kvalitetskriterier (Bryman & Bell, 2017) reliabilitet, validitet och replikerbarhet.  

 

Vi förklara på ett så tydligt sätt som möjligt hur vi samlar in vårt datamaterial för att på så vis öka 

trovärdigheten i studiens slutsats (Djurfeldt & Barmark, 2009). Då vi använder datamaterial från 

Thomas Reuters Datastream, vilket har sammanställts manuellt från företags årsredovisningar 

(Refinitiv, u.å.), är det högst sannolikt att om en exakt likadan studie utförs kommer resultaten vara 

oförändrade. Detta indikerar på ökad reliabilitet, det vill säga att studiens resultat är trovärdigt 

(Djurfeldt & Barmark, 2009). Vidare väljer vi att använda oss av välbeprövade mått, vilka tidigare 

forskning använt sig av över tid, för att kunna mäta våra variabler och ytterligare öka reliabiliteten 

(Bryman & Bell, 2017). Genom att konkret även presentera hur vi stegvis utför studien samt att vi 

vid användandet av SPSS enskilt, var för sig, utför regressionsanalyser för att säkerställa att vi får 

samma resultat ökar detta reliabiliteten i undersökningen (Eriksson, 2013). Då vårt fokus är att nå 

en hög nivå av reliabilitet i undersökningen lägger vi även förutsättningarna för att förbättra 

studiens validitet (Eliasson, 2013) vilket innebär att studien mäter det vi avsett att mäta och styrker 

därmed studiens giltighet. 

 

Vi väljer att öka studiens validitet genom att operationalisera studiens teoretiska ämnesmässiga 

begrepp utifrån tidigare forskning och således göra de mätbara. För att uppnå kvalitetskriteriet 

replikerbarhet (Bryman & Bell, 2017) beskriver vi tydligt vårt tillvägagångssätt och val genom hela 

processen gällande källor, insamling av data och metod samt utifrån tidigare forskning förklarar 

våra nyckelbegrepp. Detta för att underlätta för andra forskare att kunna replikera vår studie och 

kontrollera att studiens resultat stämmer. 
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4. Empiri 

 
I detta kapitel redogörs det för studiens deskriptiva statistik samt resultaten från regressionerna. 

Resultaten kommer att presenteras i tabeller och figurer.  

 
4.1 Deskriptiv statistik 
Tabell 2 visar den deskriptiva statistiken för beroende variabeln (ETR), oberoende variabeln 

(FEBOARD) samt kontrollvariablerna (ROE, LEV, SIZE, BOASIZE, MKTBK) för studiens 810 

observationer. 

  

Variabel  Antal Medelvärde  Std. Avvikelse Minimum Q1 Median Q3 Maximum 

ETR 810 0,156 0,060 0,000 0,114 0,159 0,195 0,400 

FEBOARD 810 28,147 11,518 0,000 20,000 28,570 35,710 57,140 

MD 810 42,567 18,821 11,000 30,250 35,500 61,250 68,000 

OU 810 64,500 26,156 23,000 35,000 67,500 87,750 100,000 

IN 810 66,927 13,522 35,000 58,750 70,500 75,250 89,000 

MA 810 47,857 23,922 5,000 23,500 55,500 66,500 79,000 

ROE 810 19,975 25,647 -67,510 9,998 15,485 22,260 290,150 

LEV 810 22,523 14,387 -3,250 12,018 21,195 31,513 71,240 

SIZE 810 15,768 1,563 11,290 14,785 15,694 16,644 21,090 

BOASIZE 810 10,740 3,807 3,000 8,000 10,000 12,000 21,000 

MKTBK 810 0,890 0,782 -1,770 0.351 0,863 1,380 6,610 

 Tabell 2. Beskrivande statistik 

 (Antal = Antalet observationer. Medelvärde = Varje variabels genomsnittliga värde. Std. Avvikelse 

=   Standardavvikelse för varje variabel. Minimum = Minsta värdet för varje variabel. Maximum = Största värdet för 

varje variabel. Q1 och Q3 = Anger mellan vilka värden 50% av observationerna finns för varje variabel. Medianen = 

det mellersta värdet för samtliga observationer för varje variabel.) 

4.1.1 Beroende variabel (ETR)  

I tabell 2 kan vi utläsa att den effektiva skattesatsen (ETR) har ett medelvärde på 0,156 och en 

median på 0,159. Då dessa värden är nära varandra indikerar detta på att datamaterialets fördelning 

är symmetrisk, det vill säga normalfördelat. Standardavvikelsen för ETR är 0,060 och eftersom 

standardavvikelsen är lägre än medelvärdet (0,156) visar detta att spridningen för datamaterialet är 

liten. Detta innebär att skillnaden i ETR för de observerade företagen inte skiljer sig nämnvärt åt. 

Även variabelns maximumvärde (0,400) och minimumvärde (0,000) påvisar en liten spridning av 

datamaterialet då dessa värden ligger nära varandra. Vidare visar tabell 2 att utifrån kvartilerna Q1 

och Q3 har 50% av observationerna en effektiv skattesats mellan 0,114 och 0,195. 

4.1.2 Oberoende variabel (FEBOARD) 

Tabell 2 visar att medelvärdet för den procentuella andelen kvinnor i en styrelse (FEBOARD) är 

28,147 och att medianen har ett värde på 28,57. Då dessa värden inte skiljer sig nämnvärt åt från 
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varandra tyder detta på att datamaterialet är symmetriskt fördelad. Eftersom standardavvikelsen 

ligger på 11,518 och är lägre än medelvärdet (28,147) betyder detta att spridningen av 

datamaterialet är liten och samlat kring medelvärdet. Minimumvärde för FEBOARD är 0 och 

maximumvärde är 57,14 vilket betyder att datamaterialet innehåller observationer där andelen 

kvinnor i styrelserummet varierar mellan 0–57,14%. Vidare visar kvartilerna Q1 och Q3 att hälften 

av studiens observationer har styrelser där andelen kvinnor varierar mellan 20% och 35,71%. 

Datamaterialet för FEBOARD innehåller outliers vilka vi har valt att inkludera i studien av den 

anledningen att vi studerar hur variationen av andelen kvinnor i styrelserummet påverkar 

användandet av aggressiv skatteplanering. 

4.1.3 Modererande variabler (MD, OU, IN MA)  

Vi ställer i nedanstående tabell (tabell 3) samman varje lands poäng för de samtliga fyra 

kulturdimensionerna vilka hämtats från Hofstedes verktyg “Country comparison tool”. De 

studerade ländernas samtliga värden för dimensionerna ingår i studien eftersom de förklarar 

nationella skillnader i respektive land. Vi tar därför inte i beaktande datamaterialets spridning eller 

fördelning och exkluderar därmed inte eventuella outliers.  

Land Maktdistans Osäkerhetsundvikande Individualism Maskulinitet 

Belgien 65 94 75 54 

Danmark 18 23 74 16 

Finland 33 59 63 26 

Frankrike 68 86 71 43 

Grekland 60 100 35 57 

Irland 28 35 70 68 

Italien 50 75 76 70 

Nederländerna 38 53 80 14 

Polen 68 93 60 64 

Spanien 57 86 51 42 

Storbritannien 33 35 89 66 

Sverige 31 29 71 5 

Tyskland 33 65 67 66 

Österrike 11 70 55 79 

Tabell 3. Varje lands poäng i de fyra kulturdimensionerna 

 

 Modererande variabel - Maktdistans (MD) 

Tabell 2 visar att kulturdimensionen maktdistans (MD) har en median på 35,5 poäng och ett 

medelvärde 42,567 poäng vilket visar att datamaterialet fördelning är relativt symmetriskt. 

Standardavvikelsen är 18,821 och är lägre än medelvärdet (42,567 poäng) vilket tyder på att 

datamaterialets spridning är liten. Variationsvidden sträcker sig mellan ett minimumvärde på 11 

poäng och maximumvärde på 68 poäng vilket betyder att ländernas poäng i denna kulturdimension 



 

33 

 

antar ett värde mellan 11–68 poäng. Kvartilerna Q1 har ett värde på 30,25 poäng och Q3 på 61,25 

poäng vilket visar att 50% av observationerna har poäng i kulturdimensionen maktdistans mellan 

30,25–61,25. Utifrån tabell 3 går det att utläsa att Österrike har lägst poäng i kulturdimensionen 

med endast 11 poäng medan Frankrike och Polen har 68 poäng och är således högst på listan. 

 

Modererande variabel - Osäkerhetsundvikande (OU) 

Tabell 2 visar att kulturdimensionen osäkerhetsundvikande (OU) har ett medelvärde på 64,5 

poäng och en median på 67,5 poäng, då dessa värden ligger i anslutning till varandra visar 

datamaterialet på symmetri. Eftersom standardavvikelsen är på 26,156 poäng och är lägre än 

medelvärdet (64,5 poäng) tyder detta på en liten spridning av datamaterialet. Det går även att utläsa 

i tabell 2 att kulturdimensionens variationsvidd är stor då variabeln har ett minimumvärde på 23 

poäng och ett maximumvärde på 100 poäng. Vidare visar kvartilerna Q1 och Q3 att 50 % av 

observationerna har poäng mellan 35–87,75. Tabell 3 visar att Grekland är det land med högst 

poäng i kulturdimensionen osäkerhetsundvikande (100 poäng) och Danmark är det land med lägst 

poäng (23 poäng). 

 

Modererande variabel - Individualism (IN) 

I tabell 2 kan vi utläsa att kulturdimensionen individualism (IN) har ett medelvärde på 66,927 poäng 

och en median på 70,500 poäng vilket tyder på att fördelningen av datamaterialet är relativt 

symmetriskt. Standardavvikelsen är 13,522 och är lägre än medelvärdet (66,927 poäng) vilket tyder 

på att datamaterialets spridning är liten. Variabelns variationsvidd är stor då den sträcker sig mellan 

minimumvärde på 35 poäng och maximumvärde på 89 poäng vilket betyder att de studerade 

länderna har poäng mellan 35–89. Hälften av observationerna har poäng mellan 58,75 poäng (Q1) 

och 75,25 poäng (Q3) vilket indikerar på att spridningen är koncentrerad kring medianen. Utifrån 

tabell 3 går det att utläsa att Storbritannien har 89 poäng och är högst i denna kulturdimension följt 

av Nederländerna med 80 poäng. Grekland sticker ut från mängden med endast 35 poäng vilket 

indikerar på att landet präglas av en mer kollektivistisk kultur. 

  

Modererande variabel - Maskulinitet (MA) 

Tabell 2 visar för kulturdimensionen maskulinitet (MA) att medelvärdet är 47,857 poäng och 

medianen är 55,5 poäng. Då dessa värden ligger relativt nära varandra är datamaterialets fördelning 

relativt symmetriskt. Standardavvikelsen är 23,922 och är lägre än medelvärdet (47,857 poäng) 

vilket tyder på att datamaterialets spridning är koncentrerad kring medelvärdet. Variationsvidden 

för MA är stor då variabelns minimumvärde är 5 poäng och maximumvärde är 79 poäng. Det 

innebär att observationerna antar värden i denna kulturdimension mellan 5–79 poäng. Kvartilen Q1 
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ligger på 22,5 poäng och kvartilen Q3 ligger på 66,5 poäng vilket betyder att hälften av 

observationerna ligger mellan dessa poäng för kulturdimensionen. I tabell 3 kan vi utläsa att Sverige 

är det land där poängen är lägst (5 poäng) följt av Nederländerna med en poäng på 11 vilket ger en 

indikation på att länderna har en feminin kultur. Österrike har 79 poäng och är därmed det land med 

högst poäng vilket tyder på att landet präglas av en maskulin kultur. 

4.1.4 Kontrollvariabler  

 

Storleken på företag (SIZE) 

I tabell 2 kan vi för variabeln SIZE, vilket är den naturliga logaritmen av företagens totala 

tillgångar, utläsa att datamaterialet är symmetriskt fördelade då variabelns medelvärde (15,768) och 

medianvärde (15,694) ligger nära varandra. SIZE har en standardavvikelse på 1,563 och då detta 

värde är lägre än medelvärdet (15,768) visar det att spridningen av observationerna är 

koncentrerade kring medelvärdet. Variationsvidden för SIZE ligger mellan minimumvärdet 11,290 

och maximumvärdet på 21,090, vilket innebär att observationerna i studien antar ett värde mellan 

11,290–21,090. Kvartilen Q1 visar ett värde av 14,785 och kvartilen Q3 ett värde av 16,644 vilket 

betyder att 50% av observationerna ligger inom dessa värden. Det finns outliers i datamaterialet 

men då dessa värden befinner sig i närheten av studiens övriga värden samt att både variationsvidd 

och kvartilavvikelse för SIZE visar att spridningen av observationerna är liten har vi valt att 

inkludera alla värden i studien. 

 

Styrelsens storlek (BOASIZE)  

Tabell 2 visar att styrelsens storlek (BOASIZE), vilket anges i totala antalet styrelseledamöter i en 

styrelse, har ett medelvärde på 10,740 och ett medianvärde på 10,000 vilket tyder på att 

datamaterialets spridning är normalfördelat då medelvärde och medianvärde ligger nära varandra. 

Standardavvikelsen är 3,807 och är mindre än medelvärdet (10,740) vilket tyder på att 

datamaterialets spridning är liten och samlat kring medelvärdet. BOASIZE har ett minimumvärde 

på 3,000 och ett maximumvärde på 21,000 vilket innebär att variationsvidden för storleken på 

företagsstyrelser varierar mellan 3–21 styrelseledamöter. Kvartilerna Q1 och Q3 visar att 

spridningen för hälften av observationerna varierar mellan 8 och 12 styrelseledamöter. 

Datamaterialet innehåller outliers vilka vi har valt att inkludera i studien då dessa värden ligger nära 

övriga värden. Vidare är studiens värden för antalet styrelseledamöter i företagsstyrelser relevanta 

för studien när vi studerar om andelen kvinnor i styrelserummet påverkar användandet av aggressiv 

skatteplanering. Detta då en kvinna kommer att utgöra en varierande andel i styrelser beroende på 

styrelsens storlek. 
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Leverage (LEV)  

Utifrån tabell 2 kan vi utläsa att företagens skuldsättningsgrad (LEV) har ett medelvärde på 22,523 

och en median på 21,195 vilket visar att fördelningen av datamaterialet är relativt symmetriskt. 

Eftersom variabelns maximumvärde är på 71,240 och minimumvärde är på -3,250 har vi noterat att 

variationsvidden är stor och att materialet innehåller avvikande värden. Dock visar Q1 och Q3 att 

50% av observationen finns mellan värdena 12,018 och 31,513 vilket betyder att spridningen är 

relativt koncentrerad kring medianen. Variabelns standardavvikelse har ett värde på 14,387 och 

jämfört med medelvärdet (22,523) tyder detta också på att spridningen är koncentrerad. Det finns 

outliers i datamaterialet vilka vi valt att behålla då företagens skuldsättningsgrad är associerad med 

användandet av aggressiv skatteplanering och därav är alla värden relevanta för studien. 

 

Market to book (MKTBK) 

Utifrån tabell 2 kan vi utläsa att Market to book (MKTBK), vilket är den naturliga logaritmen av 

marknadsvärdet av eget kapital dividerat med det balanserade egna kapitalet för företaget, har ett 

medelvärde på 0,890 och en median på 0,863. Då dessa värden är näst intill identiska ger detta en 

indikation på att studiens datamaterial har en symmetrisk fördelning. Datamaterialets spridning är 

liten kring medelvärdet då standardavvikelsen (0,782) är lägre än variabelns medelvärde (0,890). 

Vidare ser vi i tabell 2 att minimumvärdet för MKTBK är -1,770 och maximumvärdet är 6,610 

vilket tyder på en stor variationsvidd mellan studiens observationer. Dock visar kvartilerna Q1 

(0,351) och Q3 (1,380) att 50 % av observationerna har ett värde för MKTBK mellan 0,351–1,380 

och är koncentrerade kring medianen. Utifrån lådagrammet för MKTBK har vi noterat att 

datamaterialet innefattar ett extremvärde. Vi har valt att inkludera detta värde då vi bedömt att det 

inte har någon större påverkan på resultatet då övriga observationer finns spridda kring 

medelvärdet. 

 

Return On Equity (ROE) 

Utifrån tabell 2 utläser vi att Return on equity (ROE), vilket är företagens nettoinkomst dividerat 

med eget kapital, har ett medelvärde på 19,975 och ett medianvärde på 15,485. Då medelvärdet är 

högre än medianen tyder detta på att datamaterialets fördelning är något sned. Standardavvikelsen 

för ROE ligger på 25,647 och är högre än medelvärdet (19,975) vilket visar att ROE varierar för 

studiens observationer. Variationsvidden för ROE är stor vilket kan utläsas utifrån minimumvärdet 

och maximumvärdet (se tabell 3) där företagens värde för ROE varierar mellan -67,51-290,15.  

Utifrån datamaterialets lådagram har vi noterat att flertalet värden av ROE dock är koncentrerade 

kring medianen då kvartilerna Q1 (9,998) och Q3 (22,26) visar att 50% av observationerna befinner 

sig nära medianen. Utifrån datamaterialets lådagram har vi noterat att det både finns positiva och 
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negativa extremvärden och vi anser att skillnaderna mellan företagen kan bero på flertalet olika 

faktorer. Exempelvis skiljer sig företagen åt vad gäller storlek, hur företagen väljer att förvalta det 

egna kapitalet, vilken bransch eller sektor företaget verkar i, om företaget haft stora utdelningar 

eller om företaget utfört stora investeringar under de observerade åren. Utifrån detta har vi valt att 

inkludera alla värden då vi inte kan urskilja vad skillnaderna mellan de olika värdena av ROE beror 

på. 

4.1.5 Fördelning mellan sektorer 

 

Sektor Antal 
Procentuell 

andel  
FEBOARD 

Medelvärde 
FEBOARD  

Std.avvikelse   
        ETR         

Medelvärde          

ETR  

Std.avvikelse     

Energy 30 3,70% 26,755 15,686 0,115 0,059 

Basic Materials 115 14,20% 29,342 8,849 0,135 0,047 

Industrials 210 25,90% 26,241 9,558 0,158 0,056 

Consumer 

Cyclicals 
175 21,60% 28,843 12,219 0,183 0,055 

Consumer Non-

Cyclicals 
115 14,20% 26,522 12,218 0,172 0,048 

Healthcare 60 7,40% 28,699 13,297 0,148 0,094 

Technology 45 5,60% 32,231 11,408 0,177 0,060 

Telecommunication 

Services 
40 4,90% 33,034 10,517 0,100 0,071 

Utilities 20 2,50% 22,405 11,685 0,106 0,061 

Total 810 100,00%         

Tabell 4. FEBOARD och ETR:s fördelning mellan industrisektorer 

Tabell 4 visar deskriptiv statistik för variablerna FEBOARD och ETR fördelat mellan olika 

industrisektorer. Vi kan se att antalet observationerna skiljer sig åt mellan industrisektorerna där 

sektorn Industrials står för en fjärdedel av observationerna till skillnad mot sektorn Utilities vilken 

endast står för 2,5%.  Medelvärdet för FEBOARD varierar mellan 22,405% och 33,034% för 

sektorerna där Telecommunication Services har högst medelvärde och Utilities det 

lägsta. Medelvärdet i samtliga sektorer för FEBOARD är större än standardavvikelserna vilket 

betyder att spridningen är liten för sektorerna. Vi kan se att det högsta medelvärdet för ETR 

återfinns inom sektorn Consumer Cyclicals med medelvärde 0,1829 och det lägsta har sektor 

Telecommunication Services på 0,100. Då samtliga standardavvikelsevärden är lägre än sektorernas 

medelvärden tyder detta på att datamaterialets spridning är liten och centrerat kring medelvärdet. 

Healthcare har högst värde på 0,094 och Basic Materials har lägst värde på 0,047. 
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4.2 Korrelationssanalys 
Tabell 5 visar studiens korrelationsanalys, vilken synliggör om det finns något samband mellan två 

variabler samt om korrelationen mellan variablerna är signifikant utifrån studiens accepterade 

signifikansnivåer 0,05 och 0,01 (Bryman & Bell, 2017). 

  

Tabell 5. Korrelationsmatris 

ETR
FEBOAR

D
SIZE BOASIZE ROE LEV MKTBK MD KM MA OU

Pearson 

Correlation
1 ,072

* 0,02 -0,022 -,110
** -0,02 ,093

** -0,023 ,069
* -0,03 -0,049

Sig. (2-

tailed)
0,041 0,578 0,527 0,002 0,623 0,008 0,509 0,049 0,335 0,164

Pearson 

Correlation
,072

* 1 ,084
* -0,031 -0,063 -0,03 ,144

** 0,064 0,019 0,046 0,019

Sig. (2-

tailed)
0,041 0,016 0,383 0,072 0,353 0 0,067 0,585 0,194 0,59

Pearson 

Correlation
0,02 ,084

* 1 ,386
**

-,130
**

,123
**

-,101
** -0,038 -0,001 -0,03 -0,037

Sig. (2-

tailed)
0,578 0,016 0 0 0 0,004 0,278 0,973 0,416 0,295

Pearson 

Correlation
-0,022 -0,031 ,386

** 1 -,088
*

,145
**

-,111
** -0,053 -0,013 ,094

** -0,008

Sig. (2-

tailed)
0,527 0,383 0 0,012 0 0,002 0,128 0,711 0,007 0,818

Pearson 

Correlation
-,110

** -0,063 -,130
**

-,088
* 1 0,029 0,049 0,056 -,071

* -0,03 0,043

Sig. (2-

tailed)
0,002 0,072 0 0,012 0,403 0,165 0,114 0,044 0,39 0,225

Pearson 

Correlation
-0,017 -0,033 ,123

**
,145

** 0,029 1 -,070
* -0,008 0,014 -0,04 -0,022

Sig. (2-

tailed)
0,623 0,353 0 0 0,403 0,045 0,826 0,682 0,215 0,533

Pearson 

Correlation
,093

**
,144

**
-,101

**
-,111

** 0,049 -,070
* 1 -0,008 0,019 0,06 0,013

Sig. (2-

tailed)
0,008 0 0,004 0,002 0,165 0,045 0,825 0,582 0,089 0,709

Pearson 

Correlation
-0,023 0,064 -0,038 -0,053 0,056 -0,01 -0,008 1 -,270

**
,114

**
,854

**

Sig. (2-

tailed)
0,509 0,067 0,278 0,128 0,114 0,826 0,825 0 0,001 0

Pearson 

Correlation
,069

* 0,019 -0,001 -0,013 -,071
* 0,014 0,019 -,270

** 1 ,360
**

-,580
**

Sig. (2-

tailed)
0,049 0,585 0,973 0,711 0,044 0,682 0,582 0 0 0

Pearson 

Correlation
-0,034 0,046 -0,029 ,094

** -0,03 -0,04 0,06 ,114
**

,360
** 1 ,171

**

Sig. (2-

tailed)
0,335 0,194 0,416 0,007 0,39 0,215 0,089 0,001 0 0

Pearson 

Correlation
-0,049 0,019 -0,037 -0,008 0,043 -0,02 0,013 ,854

**
-,580

**
,171

** 1

Sig. (2-

tailed)
0,164 0,59 0,295 0,818 0,225 0,533 0,709 0 0 0

OU

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

ROE

LEV

MKTBK

MD

IN

MA

BOASIZE

Correlations

ETR

FEBOARD

SIZE
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I tabell 5 kan vi utläsa att beroende variabeln ETR har en positiv korrelation (0,072) med oberoende 

variabeln FEBOARD och är signifikant på 0,05 nivån, vilket innebär att det är 95% säkert att ett 

samband mellan FEBOARD och ETR existerar och inte beror på slumpen. Detta betyder att en ökad 

andel kvinnor i styrelserummet ökar företagets effektiva skattesats. Beroende variabeln ETR har 

även en negativ korrelation med ROE (-0,110) och en positiv korrelation med MKTBK (0,093) på 

signifikansnivån 0,01. Detta innebär att när den effektiva skattesatsen (ETR) ökar kommer 

företagets return on equity (ROE) att minska och företagets market to book värde (MKTBK) att 

öka. Studiens övriga kontrollvariabler har inte visat på några signifikanta korrelationer med den 

effektiva skattesatsen. Oberoende variabeln FEBOARD har utöver korrelationen med ETR även 

korrelation med MKTBK (0,144) på signifikansnivån 0,01 och med SIZE (0,084) på 

signifikansnivån 0,05. Det finns ingen korrelation mellan FEBOARD och kulturdimensionerna 

maktdistans (MD), osäkerhetsundvikande (OU), individualism (IN) och maskulinitet (MA). 

Däremot finns det en positiv korrelation (0,069) mellan ETR och IN på signifikansnivån 0,05. 

 

4.3 Kontroll för felkällor 

Eftersom korrelationen mellan våra variabler i korrelationsmatrisen understiger 0,8 och inga VIF-

värden överstiger 2,5 indikerar detta på att multikollinearitet inte kan spåras i vårt datamaterial 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010; Djurfeldt & Barmark, 2009). 

 

Variabel VIF Variabel VIF Variabel VIF Variabel VIF Variabel VIF 

FEBOARD 1,04 FEBOARD 1,05 FEBOARD 1,04 FEBOARD 1,04 FEBOARD 1,04 

    MD 1,01 OU 1 KM 1,01 MA 1,02 

SIZE 1,21 SIZE 1,22 SIZE 1,22 SIZE 1,21 SIZE 1,22 

BOASIZE 1,2 BOASIZE 1,2 BOASIZE 1,2 BOASIZE 1,2 BOASIZE 1,22 

ROE 1,03 ROE 1,03 ROE 1,03 ROE 1,03 ROE 1,03 

LEV 1,03 LEV 1,03 LEV 1,03 LEV 1,03 LEV 1,04 

MKTBK 1,04 MKTBK 1,05 MKTBK 1,04 MKTBK 1,04 MKTBK 1,05 

Tabell 6. VIF-test med beroende variabeln ETR 

Vi kontrollerar för heteroskedasticitet i spridningsdiagram och upptäcker inte någon ojämn 

spridning. Att datamaterialet inte är ojämnt är en förutsättning för att vi ska fortsätta med studiens 

multipla regressionsanalyser (Djurfeldt & Barmark, 2009). 

 

4.4 Multipel regressionsanalys  

Vi väljer att använda oss av regressionsanalyser för att kunna besvara studiens syfte. Detta gör vi 

genom att analysera om det finns ett samband mellan vår beroende variabel ETR, oberoende 

variabel FEBOARD, kontrollvariabler LEV, SIZE, BOASIZE, ROE, MKTBK och våra 

modererande variabler MD, OU, IN, MA.  
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Vi presenterar nedan att studiens resultat från de utförda regressionerna där tabell 7 visar resultaten 

från regression 1, vilken avser att analysera sambandet mellan andelen kvinnor i styrelserummet 

och användandet av aggressiv skatteplanering och testar därmed hypotes 1: 

H1: Andelen kvinnor i styrelserummet har ett samband med användandet av aggressiv 

skatteplanering. 

 

Studiens hypoteser H 2a-d testas genom flertalet regressioner vilkas resultat presenteras i tabellerna 

8–11. Regressionerna testar om interaktionsvariablerna har någon påverkan på sambandet mellan 

andelen kvinnor i styrelserummet och användandet av aggressiv skatteplanering och testar därmed 

nedanstående hypoteser: 

 

H 2a: Maktdistans i länder påverkar sambandet mellan andelen kvinnor i styrelserummet och 

användandet av aggressiv skatteplanering. 

 

 H 2b: Osäkerhetsundvikande i länder påverkar sambandet mellan andelen kvinnor i 

styrelserummet och användandet av aggressiv skatteplanering. 

 

H 2c:  Individualism i länder påverkar sambandet mellan andelen kvinnor i styrelserummet och 

användandet av aggressiv skatteplanering. 

 

H 2d: Maskulinitet i länder påverkar sambandet mellan andelen kvinnor i styrelserummet och 

användandet av aggressiv skatteplanering. 

 

Regressioner för hypotes H 2a-d presenteras i sju modeller i tabellerna 8 – 11.   

I modell 1 inkluderas studiens beroende variabel (ETR), oberoende variabel (FEBOARD), kontroll 

variablerna (LEV, SIZE, BOASIZE, ROE, MKTBK) samt variabeln för hypotesens aktuella 

kulturdimension (MD, OU, IN eller MA). Koefficienten i modellen visar vad effekten av 

FEBOARD är på ETR generellt för alla länder i studien. I modellerna 2 – 7 inkluderas även 

interaktionsvariabeln för den aktuella hypotesen. Koefficienten i dessa modeller visar den 

förväntade effekten av FEBOARD på ETR när kulturdimensionen antar olika värden. Tabellerna 8–

11 presenterar regressionernas resultat och i figurerna 3 - 6 visas grafiskt, med hjälp av 

konfidensintervall, den förväntade effekten av FEBOARD på ETR vid poängen 0, 20, 40, 60, 80, 

100 för kulturdimensionerna. När både de låga och höga konfidensintervallen samtidigt befinner sig 

över (eller under) x-axeln visar det att det finns en statistisk signifikant effekt på 0,05 nivån. 
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4.4.1 Regressionsanalys för sambandet mellan andelen kvinnor i styrelserummet och 

användandet av aggressiv skatteplanering 

I den första regressionsanalysen studerar vi sambandet mellan beroende variabeln ETR och den 

oberoende variabeln FEBOARD. Utifrån tabell 7 finner vi att regressionen har en signifikansnivå på 

0,01 och en förklaringsgrad på 𝑅2 0,220 och Adj. 𝑅2 0,202. För att säkerhetsställa kvalitén i 

analysen väljer vi i regressionerna att använda måttet Adj. 𝑅2 då detta mått justerar ner 𝑅2måttet, 

vilket har benägenhet att ligga lite för högt (Djurfeldt, Larsson & Sjärnhagen, 2010). Måttet Adj. 𝑅2 

visar att 20,2% av variationen i den beroende variabeln kan förklaras av den oberoende variabeln.  

Den oberoende variabeln FEBOARD har en positiv koefficient på 0,040 och är signifikant på en 

0,05 nivå. Vi kan därmed säga med 95% säkerhet att koefficienten är signifikant och inte är 

noll. Resultaten från regressionsanalysen i tabell 7 visar att då den oberoende variabeln FEBOARD 

har en positiv koefficient (0,040) finns det ett positivt samband mellan ETR och FEBOARD. Det 

vill säga en ökning av andelen kvinnor i styrelserummet leder till en ökad effektiv skattesats vilket i 

sin tur påvisar en minskad användning av aggressiv skatteplanering. Vi accepterar därmed den 

första hypotesen på signifikansnivån 0,05. Vidare kan vi utläsa i tabell 7 att av kontrollvariablerna 

är LEV, BOASIZE och MKTBK signifikanta på 0,01 nivån och variablerna har därmed ett samband 

med ETR. Variabeln LEV har en negativ koefficient vilket innebär att en ökning av LEV minskar 

ETR vilket i sin tur tyder på en ökad användning av aggressiv skatteplanering. Variablerna 

BOASIZE och MKTBK har positiva koefficienter vilket innebär att en ökning av dessa variabler 

leder till en ökning av ETR vilket i sin tur leder till en minskad användning av aggressiv 

skatteplanering. Dummyvariablerna Industrials, Cyclicals, Non-Cyclicals och Technology har alla 

positiva koefficienter och är signifikanta på 0,01 nivån. Inom dessa sektorer kan vi se att det finns 

ett samband mellan beroende variabeln och oberoende variabeln. Healthcare och 

Telecommunication Services har även de positiva koefficienterna men de är inte signifikanta. 

Utilities är den enda dummyvariabeln med negativ koefficient men är dock inte signifikant. 

Dummyvariablerna för samtliga år har alla negativa koefficienter förutom år 2016, dock är ingen av 

åren signifikanta på 0,05 nivån.  
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  Koefficient SE 

ETR(Constant) 8,674** 2,457 

FEBOARD ,040* 0,019 

ROE 0,008 0,008 

LEV -,095** 0,016 

BOASIZE ,245** 0,055 

MKTBK 1,223** 0,261 

SIZE 0,062 0,137 

2014  -  - 

2015 -0,054 0,627 

2016 0,064 0,633 

2017 -0,853 0,64 

2018 -0,408 0,645 

Energy  -  - 

Basic Materials 1,03 1,165 

Industrials 3,818** 1,11 

Consumer Cyclicals 5,492** 1,133 

Consumer Non-Cyclicals 4,935** 1,161 

Healthcare 1,557 1,293 

Technology 5,324** 1,356 

Telecommunication Services 0,026 1,4 

Utilities -0,141 1,65 

R2 0,220   

Adj. R2 0,202  

F 12,361  

Sig 0  

N 810   

**Signifikant på 0,01-nivån * Signifikant på 0,05-nivån SE=Standars Error 

Tabell 7. Regressioner för sambandet mellan andelen kvinnor i styrelserummet och användandet av aggressiv 

skatteplanering  

 

4.4.2 Regressionsanalyser beträffande om kulturdimensionen maktdistans i länder påverkar 

sambandet mellan andelen kvinnor i styrelserummet och användandet av aggressiv 

skatteplanering    

Utifrån regressionsmodellerna i tabell 8 finner vi att signifikansnivån för modellerna (1 - 7) är 0,01. 

Förklaringsgraden för Adj. 𝑅2 i modellerna 2 - 7 (se tabell 8) är 0,204 och har ökat något i 

jämförelse med modell 1 (0,203). Detta tyder på att interaktionsvariabel FEBOARDxMD har effekt 

på sambandet mellan FEBOARD och ETR och därmed beskrivs variationen i beroende variabel 

ETR i modellerna 2 – 7 bättre än i modell 1. I modellerna 4 – 7 är FEBOARDs koefficient 

signifikant och utifrån figur 3 finner vi att när poängen för maktdistans är mellan 40 och 100, finns 

det en signifikant effekt på 0,05 nivån. Detta resulterar därför i stöd för antagandet om att 

kulturdimensionen maktdistans (vid poäng 40–100) i länder har en påverkan på sambandet mellan 
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andelen kvinnor i styrelserummet och användandet av aggressiv skatteplanering. Vi accepterar 

därmed hypotes H 2a på en signifikansnivå på 0,05. Gällande kontrollvariablerna ser koefficienter 

och signifikansnivåer ut i stort sett likt regressionen i modell 1 där LEV, BOASIZE och MKTBK är 

signifikanta på 0,01 nivån. Även dummyvariablerna inom sektorer och inom år visar inga större 

skillnader mellan regressionerna i modell 1 och modell 2 där Industrials, Cyclicals, Non-Cyclicals 

och Technology är signifikanta på 0,01 nivån. 

 
 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
 

Koefficient SE Koefficient SE Koefficient SE Koefficient SE 

ETR (Constant) 8,657** 2,455 10,454** 2,742 9,151** 2,551 7,848** 2,527 

FEBOARD ,043* 0,019 -0,022 0,048 0,009 0,03 ,040* 0,019 

MD -0,021 0,015 -0,065 0,033 -0,065 0,033 -0,065 0,033 

FEBOARD * MD  -  - 0,002 0,001 0,002 0,001 0,002 0,001 

ROE 0,006 0,008 0,007 0,008 0,007 0,008 0,007 0,008 

LEV -,093** 0,016 -,093** 0,016 -,093** 0,016 -,093** 0,016 

BOASIZE ,249** 0,055 ,240** 0,055 ,240** 0,055 ,240** 0,055 

MKTBK 1,212** 0,261 1,210** 0,261 1,210** 0,261 1,210** 0,261 

SIZE 0,113 0,142 0,117 0,142 0,117 0,142 0,117 0,142 

2014  -  -  -  -  -  -  -  - 

2015 -0,064 0,626 -0,049 0,626 -0,049 0,626 -0,049 0,626 

2016 0,043 0,633 0,07 0,633 0,07 0,633 0,07 0,633 

2017 -0,874 0,64 -0,853 0,639 -0,853 0,639 -0,853 0,639 

2018 -0,435 0,644 -0,393 0,645 -0,393 0,645 -0,393 0,645 

Energy  -   -  -  -  -  -  -  - 

Basic Materials 0,827 1,172 0,836 1,172 0,836 1,172 0,836 1,172 

Industrials 3,719** 1,111 3,728** 1,11 3,728** 1,11 3,728** 1,11 

Consumer 

Cyclicals 

5,501** 1,132 5,499** 1,131 5,499** 1,131 5,499** 1,131 

Consumer Non-

Cyclicals 

4,944** 1,16 4,979** 1,16 4,979** 1,16 4,979** 1,16 

Healthcare 1,487 1,293 1,398 1,293 1,398 1,293 1,398 1,293 

Technology 5,447** 1,358 5,321** 1,36 5,321** 1,36 5,321** 1,36 

Telecommunication 

Services 

0,115 1,4 0,131 1,399 0,131 1,399 0,131 1,399 

Utilities -0,325 1,654 -0,369 1,653 -0,369 1,653 -0,369 1,653 

R2 0,222   0,224   0,224   0,224   

Adj. R2 0,203   0,204   0,204   0,204   
F 11,833   11,365   11,365   11,365   
Sig 0   0   0   0   
N 810   810   810   810   

**Signifikant på 0,01-nivån * Signifikant på 0,05-nivån SE=Standard 

Error  

    

Tabell 8. Regressioner för kulturdimensionen maktdistans påverkan på sambandet mellan andelen kvinnor i 

styrelserummet och användandet av aggressiv skatteplanering 
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Modell 5 Modell 6 Modell 7 

 
Koefficient SE Koefficient SE Koefficient SE 

ETR (Constant) 6,545* 2,677 5,242 2,973 3,938 3,377 

FEBOARD ,070** 0,026 ,101* 0,044 ,131* 0,063 

MD -0,065 0,033 -0,065 0,033 -0,065 0,033 

FEBOARD * MD 0,002 0,001 0,002 0,001 0,002 0,001 

ROE 0,007 0,008 0,007 0,008 0,007 0,008 

LEV -,093** 0,016 -,093** 0,016 -,093** 0,016 

BOASIZE ,240** 0,055 ,240** 0,055 ,240** 0,055 

MKTBK 1,210** 0,261 1,210** 0,261 1,210** 0,261 

SIZE 0,117 0,142 0,117 0,142 0,117 0,142 

2014  -  -  -  -  -  - 

2015 -0,049 0,626 -0,049 0,626 -0,049 0,626 

2016 0,07 0,633 0,07 0,633 0,07 0,633 

2017 -0,853 0,639 -0,853 0,639 -0,853 0,639 

2018 -0,393 0,645 -0,393 0,645 -0,393 0,645 

Energy  -  -  -  -  -  - 

Basic Materials 0,836 1,172 0,836 1,172 0,836 1,172 

Industrials 3,728** 1,11 3,728** 1,11 3,728** 1,11 

Consumer Cyclicals 5,499** 1,131 5,499** 1,131 5,499** 1,131 

Consumer Non-

Cyclicals 

4,979** 1,16 4,979** 1,16 4,979** 1,16 

Healthcare 1,398 1,293 1,398 1,293 1,398 1,293 

Technology 5,321** 1,36 5,321** 1,36 5,321** 1,36 

Telecommunication 

Services 

0,131 1,399 0,131 1,399 0,131 1,399 

Utilities -0,369 1,653 -0,369 1,653 -0,369 1,653 

R2 0,224   0,224   0,224   

Adj. R2 0,204   0,204   0,204   
F 11,365   11,365   11,365   
Sig 0   0   0   
N 810   810   810   

**Signifikant på 0,01-nivån * Signifikant på 0,05-nivån SE=Standars Error    
Fortsättning tabell 8. Regressioner för kulturdimensionen maktdistans påverkan på sambandet mellan andelen kvinnor 

i styrelserummet och användandet av aggressiv skatteplanering 

 

 

Figur 3. Förväntad effekt av FEBOARD på ETR vid olika poäng av MD  
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4.4.3 Regressionsanalyser beträffande om kulturdimensionen osäkerhetsundvikande i länder 

påverkar sambandet mellan andelen kvinnor i styrelserummet och användandet av aggressiv 

skatteplanering  

Utifrån tabell 9 kan vi utläsa att modellerna (1 - 7) är signifikanta på 0,01 nivån. Vid jämförelse 

med modell 1 (0,201) har modellerna 2 – 7 Adj. 𝑅2 värde 0,203 vilket innebär att i variationen i 

ETR beskrivs bättre i modellerna 2 – 7 än i modell 1. Interaktionsvariabeln FEBOARD x OU har 

därmed en påverkan på FEBOARDS effekt på ETR. FEBOARDS koefficient är signifikant i 

modellerna 5 – 7 och utifrån figur 4 kan vi se att osäkerhetsundvikande vid värden mellan 53 – 100 

har en signifikant påverkan på FEBOARDS effekt på ETR. Detta tyder på att det finns stöd i 

studien för antagandet om att det finns en effekt av osäkerhetsundvikande på sambandet mellan 

andelen kvinnor i styrelserummet och användandet av aggressiv skatteplanering vid poängen 53–

100 av osäkerhetsundvikande i länder. Vi accepterar därmed hypotes H 2b på signifikansnivå 0,05. 

Gällande resterande variabler vilka inkluderats i modellerna 2 - 7 är förändringarna små i jämförelse 

med modell 1 och kommenteras därmed inte närmare. 

  Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

  Koefficient SE Koefficient SE Koefficient SE Koefficient SE 

ETR(Constant) 8,616** 2,461 10,329** 2,654 9,570** 2,551 8,810** 2,519 

FEBOARD ,040* 0,019 -0,026 0,043 -0,002 0,031 0,022 0,021 

OU -0,005 0,01 -0,038 0,022 -0,038 0,022 -0,038 0,022 

FEBOARD * OU  -  - 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

ROE 0,007 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

LEV -,094** 0,016 -,093** 0,016 -,093** 0,016 -,093** 0,016 

BOASIZE ,250** 0,056 ,241** 0,056 ,241** 0,056 ,241** 0,056 

MKTBK 1,221** 0,261 1,212** 0,261 1,212** 0,261 1,212** 0,261 

SIZE 0,081 0,142 0,086 0,142 0,086 0,142 0,086 0,142 

2014  -  -  -  -  -  -  -  - 

2015 -0,056 0,627 -0,041 0,626 -0,041 0,626 -0,041 0,626 

2016 0,061 0,633 0,089 0,633 0,089 0,633 0,089 0,633 

2017 -0,853 0,64 -0,833 0,64 -0,833 0,64 -0,833 0,64 

2018 -0,409 0,645 -0,364 0,645 -0,364 0,645 -0,364 0,645 

Energy  -  -  -  -  -  -  -  - 

Basic Materials 0,985 1,169 1,041 1,168 1,041 1,168 1,041 1,168 

Industrials 3,764** 1,116 3,800** 1,114 3,800** 1,114 3,800** 1,114 

Consumer Cyclicals 5,487** 1,133 5,513** 1,132 5,513** 1,132 5,513** 1,132 

Consumer Non-

Cyclicals 

4,921** 1,162 4,989** 1,161 4,989** 1,161 4,989** 1,161 

Healthcare 1,533 1,294 1,508 1,293 1,508 1,293 1,508 1,293 

Technology 5,342** 1,357 5,263** 1,356 5,263** 1,356 5,263** 1,356 

Telecommunication 

Services 

0,047 1,401 0,058 1,4 0,058 1,4 0,058 1,4 

Utilities -0,234 1,662 -0,298 1,66 -0,298 1,66 -0,298 1,66 

R2 0,22   0,223   0,223   0,223   

Adj. R2 0,201   0,203   0,203   0,203   

F 11,713   11,301   11,301   11,301   

Sig 0   0   0   0   

N 810   810   810   810   

**Signifikant på 0,01-nivån * Signifikant på 0,05-nivån SE= Standard Error         

Tabell 9. Regressioner för kulturdimensionen osäkerhetsundvikandes påverkan på sambandet mellan kvinnor i 

styrelserummet och användandet av aggressiv skatteplanering 
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  Modell 5 Modell 6 Modell 7 

  Koefficient SE Koefficient SE Koefficient SE 

ETR(Constant) 8,051** 2,562 7,292* 2,676 6,532* 2,852 

FEBOARD ,046* 0,019 ,070* 0,025 ,094** 0,036 

OU -0,038 0,022 -0,038 0,022 -0,038 0,022 

FEBOARD * OU 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

ROE 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

LEV -,093** 0,016 -,093** 0,016 -,093** 0,016 

BOASIZE ,241** 0,056 ,241** 0,056 ,241** 0,056 

MKTBK 1,212** 0,261 1,212** 0,261 1,212** 0,261 

SIZE 0,086 0,142 0,086 0,142 0,086 0,142 

2014  -  -  -  -  -  - 

2015 -0,041 0,626 -0,041 0,626 -0,041 0,626 

2016 0,089 0,633 0,089 0,633 0,089 0,633 

2017 -0,833 0,64 -0,833 0,64 -0,833 0,64 

2018 -0,364 0,645 -0,364 0,645 -0,364 0,645 

Energy  -  -  -  -  -  - 

Basic Materials 1,041 1,168 1,041 1,168 1,041 1,168 

Industrials 3,800** 1,114 3,800** 1,114 3,800** 1,114 

Consumer Cyclicals 5,513** 1,132 5,513** 1,132 5,513** 1,132 

Consumer Non-

Cyclicals 

4,989** 1,161 4,989** 1,161 4,989** 1,161 

Healthcare 1,508 1,293 1,508 1,293 1,508 1,293 

Technology 5,263** 1,356 5,263** 1,356 5,263** 1,356 

Telecommunication 

Services 

0,058 1,4 0,058 1,4 0,058 1,4 

Utilities -0,298 1,66 -0,298 1,66 -0,298 1,66 

R2 0,223   0,223   0,223   

Adj. R2 0,203   0,203   0,203   

F 11,301   11,301   11,301   

Sig 0   0   0   

N 810   810   810   

**Signifikant på 0,01-nivån * Signifikant på 0,05-nivån SE= Standard Error     

Fortsättning tabell 9. Regressioner för kulturdimensionen osäkerhetsundvikandes påverkan på sambandet mellan 

andelen kvinnor i styrelserummet och användandet av aggressiv skatteplanering 

 

 

Figur 4. Förväntad effekt av FEBOARD på ETR vid olika poäng av OU 
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4.4.4 Regressionsanalyser beträffande om kulturdimensionen individualism påverkar 

sambandet mellan andelen kvinnor i styrelserummet och användandet av aggressiv 

skatteplanering 

Utifrån tabell 10 kan vi utläsa att modellerna (1 – 7) är signifikanta på 0,01 nivån. 

Förklaringsgraden Adj. 𝑅2 i modell 2 - 7 (0,219) har ökat i jämförelse med modell 1(0,209) och 

detta tyder på att interaktionsvariabel FEBOARDxIN har effekt på sambandet mellan andelen 

kvinnor i styrelserummet och användandet av aggressiv skatteplanering och beskriver därmed 

variationen i beroende variabel ETR i modell 2 - 7 bättre än modell 1. FEBOARDS koefficient är 

signifikant i modellerna 5 – 7 och utifrån figur 5 kan vi se att individualism vid värden mellan 0 - 

74 och 98 – 100 har en signifikant effekt på FEBOARDS effekt på ETR. Detta tyder på att det finns 

stöd i studien för antagande om att det finns en effekt av individualism på sambandet mellan 

andelen kvinnor i styrelserummet och användandet av aggressiv skatteplanering vid poängen 0 – 74 

och 98–100 av individualism i länder. Vi accepterar därmed hypotes H 2c på 0,05 nivån. Gällande 

kontrollvariablerna ser vi ingen större skillnad mellan modell 1 och modellerna 2 - 7. 

Dummyvariablerna för sektorer och för år visar inte heller på några större skillnader förutom att 

sektorn Telecommunications koefficienter har gått från att ha varit positiv i modell 1 till att bli 

negativ i modellerna 2 – 7. För år 2015 har koefficienten ändrat från att ha varit negativ i modell 1 

till att bli positiv i modell 2 – 7, dock är inga av förändringarna signifikanta.  
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Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

 
Koefficient SE Koefficient SE Koefficient SE Koefficient SE 

ETR(Constant) 14,430** 3,204 3,134 4,643 4,887 3,856 6,641* 3,171 

FEBOARD 0,04 0,019 ,467** 0,129 ,353** 0,095 ,239** 0,062 

IN  -,058** 0,021 0,088 0,048 0,088 0,048 0,088 0,048 

FEBOARD * IN  -  - -,006** 0,002 -,006** 0,002 -,006** 0,002 

ROE 0,013 0,008 0,015 0,008 0,015 0,008 0,015 0,008 

LEV -,098** 0,015 -,092** 0,015 -,092** 0,015 -,092** 0,015 

BOASIZE ,224** 0,055 ,210** 0,055 ,210** 0,055 ,210** 0,055 

MKTBK 1,149** 0,261 1,109** 0,26 1,109** 0,26 1,109** 0,26 

SIZE -0,019 0,14 -0,008 0,139 -0,008 0,139 -0,008 0,139 

2014  -  -  -  -  -  -  -  - 

2015 -0,045 0,624 0,055 0,621 0,055 0,621 0,055 0,621 

2016 0,076 0,63 0,16 0,627 0,16 0,627 0,16 0,627 

2017 -0,849 0,637 -0,768 0,634 -0,768 0,634 -0,768 0,634 

2018 -0,407 0,642 -0,257 0,639 -0,257 0,639 -0,257 0,639 

Energy  -  -   -  -  -  -  -  - 

Basic Materials 1,06 1,16 1,116 1,152 1,116 1,152 1,116 1,152 

Industrials 4,163** 1,112 4,306** 1,106 4,306** 1,106 4,306** 1,106 

Consumer Cyclicals 5,706** 1,131 5,805** 1,124 5,805** 1,124 5,805** 1,124 

Consumer Non-

Cyclicals 

5,257** 1,162 5,414** 1,155 5,414** 1,155 5,414** 1,155 

Healthcare 1,627 1,288 1,851 1,281 1,851 1,281 1,851 1,281 

Technology 5,479** 1,351 5,476** 1,343 5,476** 1,343 5,476** 1,343 

Telecommunication 

Services 

0,028 1,394 -0,051 1,385 -0,051 1,385 -0,051 1,385 

Utilities 0,54 1,662 0,331 1,652 0,331 1,652 0,331 1,652 

R2 0,227   0,238   0,238   0,238   

Adj. R2 0,209   0,219   0,219   0,219   

F 12,218   12,315   12,315   12,315   

Sig 0   0   0   0   

N 810   810   810   810   

**Signifikant på 0,01-nivån * Signifikant på 0,05-nivån SE= Standard Error         

Tabell 10. Regressioner för kulturdimensionen individualisms påverkan på sambandet mellan andelen kvinnliga i 

styrelserummet och användandet av aggressiv skatteplanering 
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Modell 5 Modell 6 Modell 7 

 
Koefficient SE Koefficient SE Koefficient SE 

ETR(Constant) 8,394** 2,669 10,148** 2,464 11,901** 2,626 

FEBOARD ,125** 0,031 0,011 0,02 -,103* 0,047 

IN  0,088 0,048 0,088 0,048 0,088 0,048 

FEBOARD * IN -,006** 0,002 -,006** 0,002 -,006** 0,002 

ROE 0,015 0,008 0,015 0,008 0,015 0,008 

LEV -,092** 0,015 -,092** 0,015 -,092** 0,015 

BOASIZE ,210** 0,055 ,210** 0,055 ,210** 0,055 

MKTBK 1,109** 0,26 1,109** 0,26 1,109** 0,26 

SIZE -0,008 0,139 -0,008 0,139 -0,008 0,139 

2014  -  -  -  -  -  - 

2015 0,055 0,621 0,055 0,621 0,055 0,621 

2016 0,16 0,627 0,16 0,627 0,16 0,627 

2017 -0,768 0,634 -0,768 0,634 -0,768 0,634 

2018 -0,257 0,639 -0,257 0,639 -0,257 0,639 

Energy  -  -  -  -  -  - 

Basic Materials 1,116 1,152 1,116 1,152 1,116 1,152 

Industrials 4,306** 1,106 4,306** 1,106 4,306** 1,106 

Consumer Cyclicals 5,805** 1,124 5,805** 1,124 5,805** 1,124 

Consumer Non-Cyclicals 5,414** 1,155 5,414** 1,155 5,414** 1,155 

Healthcare 1,851 1,281 1,851 1,281 1,851 1,281 

Technology 5,476** 1,343 5,476** 1,343 5,476** 1,343 

Telecommunication Services -0,051 1,385 -0,051 1,385 -0,051 1,385 

Utilities 0,331 1,652 0,331 1,652 0,331 1,652 

R2 0,238   0,238   0,238   

Adj. R2 0,219   0,219   0,219   

F 12,315   12,315   12,315   

Sig 0   0   0   

N 810   810   810   

**Signifikant på 0,01-nivån 

*Signifikant på 0,05-nivån  

SE= Standard Error       
Fortsättning tabell 10. Regressioner för kulturdimensionen individualisms påverkan på sambandet mellan andelen 

kvinnor i styrelserummet och användandet av aggressiv skatteplanering  

 

 

Figur 5. Förväntad effekt av FEBOARD på ETR vid olika poäng av IN  
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4.4.5 Regressionsanalyser beträffande om kulturdimensionen maskulinitet påverkar 

sambandet mellan andelen kvinnor i styrelserummet och användandet av aggressiv 

skatteplanering 

Utifrån regressionsmodellerna i tabell 11 finner vi att signifikansnivån för modellerna (1 - 7) är 0,01 

och att förklaringsgraden för Adj. 𝑅2 i modellerna 2 - 7 är 0,202. Förklaringsgraden Adj. 𝑅2 i 

modellerna 2 - 7 (0,202) har minskat något i jämförelse med modell 1 (0,203) och detta tyder på att 

interaktionsvariabel FEBOARDxMA inte har någon direkt effekt på sambandet och beskriver 

därmed inte variationen i beroende variabel ETR i modellerna 2 – 7 bättre än modell 1. 

Koefficienterna för FEBOARD är i modellerna 2 – 7 positiva men inte på någon signifikant nivå, 

vilket tyder på att vi inte kan konkludera någonting utifrån dessa positiva samband då det i fler än 

fem procent av fallen finns en risk att sambanden uppkommit slumpmässigt.  Koefficienten för 

FEBOARD har i modellerna 2 – 7 positiva koefficienter med en signifikansnivå på 0,05 vilket tyder 

på att vi inte kan dra några slutsatser från dessa positiva samband då det finns en risk att sambanden 

uppkommit slumpmässigt i fler än fem procent av fallen. Gällande kontrollvariablerna och 

dummyvariablerna ser vi inga större skillnader mellan modell 1 och modellerna 2 - 7. I figur 6 kan 

vi utläsa att inte vid något värde mellan 0–100 av maskulinitet ser vi någon signifikant effekt på 

0,05 nivån. Vi förkastar därmed hypotes H 2d. 
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Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

 
Koefficient SE Koefficient SE Koefficient SE Koefficient SE 

ETR(Constant) 9,198** 2,48 9,449** 2,613 9,021** 2,491 -0,021 0,024 

FEBOARD 0,034 0,02 0,024 0,04 0,028 0,027 0 0,001 

MA -0,015 0,01 -0,021 0,024 -0,021 0,024 -0,021 0,024 

FEBOARD * MA  -  - 0 0,001 0 0,001 0 0,001 

ROE 0,009 0,01 0,009 0,008 0,009 0,008 0,009 0,008 

LEV -,094** 0,02 -,095** 0,016 -,095** 0,016 -,095** 0,016 

BOASIZE ,260** 0,06 ,259** 0,056 ,259** 0,056 ,259** 0,056 

MKTBK 1,165** 0,26 1,166** 0,263 1,166** 0,263 1,166** 0,263 

SIZE 0,055 0,14 0,059 0,138 0,059 0,138 0,059 0,138 

2014  -  -  -  -  -  -  -  - 

2015 -0,041 0,63 -0,051 0,627 -0,051 0,627 -0,051 0,627 

2016 0,094 0,63 0,086 0,634 0,086 0,634 0,086 0,634 

2017 -0,809 0,64 -0,817 0,641 -0,817 0,641 -0,817 0,641 

2018 -0,36 0,65 -0,373 0,646 -0,373 0,646 -0,373 0,646 

Energy  -  -  -  -  -  -  -  - 

Basic Materials 1,244 1,17 1,265 1,174 1,265 1,174 1,265 1,174 

Industrials 4,072** 1,12 4,076** 1,122 4,076** 1,122 4,076** 1,122 

Consumer 

Cyclicals 

5,900** 1,16 5,922** 1,165 5,922** 1,165 5,922** 1,165 

Consumer Non-

Cyclicals 

5,202** 1,17 5,220** 1,175 5,220** 1,175 5,220** 1,175 

Healthcare 1,651 1,29 1,659 1,294 1,659 1,294 1,659 1,294 

Technology 5,523** 1,36 5,558** 1,366 5,558** 1,366 5,558** 1,366 

Telecommunication 

Services 

0,177 1,4 0,205 1,406 0,205 1,406 0,205 1,406 

Utilities 0,322 1,68 0,364 1,682 0,364 1,682 0,364 1,682 

R2 0,222   0,222   0,222   0,222   

Adj. R2 0,203   0,202   0,202   0,202   

F 11,858   11,256   11,256   11,256   

Sig 0   0   0   0   

N 810   810   810   810   

**Signifikant på 0,01-nivån * Signifikant på 0,05-nivån SE=Standard Error 
    

Tabell 11. Regressioner för kulturdimensionen maskulinitets påverkan på sambandet mellan andelen kvinnor i 

styrelserummet och användandet av aggressiv skatteplanering  
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Modell 5 Modell 6 Modell 7 

 
Koefficient SE Koefficient SE Koefficient SE 

ETR(Constant) 8,165** 2,512 7,737** 2,652 7,309* 2,865 

FEBOARD 0,038 0,022 0,042 0,033 0,047 0,046 

MA -0,021 0,024 -0,021 0,024 -0,021 0,024 

FEBOARD * MA 0 0,001 0 0,001 0 0,001 

ROE 0,009 0,008 0,009 0,008 0,009 0,008 

LEV -,095** 0,016 -,095** 0,016 -,095** 0,016 

BOASIZE ,259** 0,056 ,259** 0,056 ,259** 0,056 

MKTBK 1,166** 0,263 1,166** 0,263 1,166** 0,263 

SIZE 0,059 0,138 0,059 0,138 0,059 0,138 

2014  -  -  -  -  -  - 

2015 -0,051 0,627 -0,051 0,627 -0,051 0,627 

2016 0,086 0,634 0,086 0,634 0,086 0,634 

2017 -0,817 0,641 -0,817 0,641 -0,817 0,641 

2018 -0,373 0,646 -0,373 0,646 -0,373 0,646 

Energy  -  -  -  -  -  - 

Basic Materials 1,265 1,174 1,265 1,174 1,265 1,174 

Industrials 4,076** 1,122 4,076** 1,122 4,076** 1,122 

Consumer Cyclicals 5,922** 1,165 5,922** 1,165 5,922** 1,165 

Consumer Non-

Cyclicals 

5,220** 1,175 5,220** 1,175 5,220** 1,175 

Healthcare 1,659 1,294 1,659 1,294 1,659 1,294 

Technology 5,558** 1,366 5,558** 1,366 5,558** 1,366 

Telecommunication 

Services 

0,205 1,406 0,205 1,406 0,205 1,406 

Utilities 0,364 1,682 0,364 1,682 0,364 1,682 

R2 0,222   0,222   0,222   

Adj. R2 0,202   0,202   0,202   

F 11,256   11,256   11,256   

Sig 0   0   0   

N 810   810   810   

**Signifikant på 0,01-nivån * Signifikant på 0,05-nivån SE=Standard Error   
Fortsättning tabell 11. Regressioner för kulturdimensionen maskulinitets påverkan på sambandet mellan andelen 

kvinnor i styrelserummet och användandet av aggressiv skatteplanering  

 
Figur 6. Förväntad effekt av FEBOARD på ETR vid olika poäng av MA   
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5. Diskussion 

I detta kapitel presenteras och diskuteras studiens resultat utifrån tidigare forskning och med 

tillägg av egna reflektioner. 

Syftet med studien har varit att studera om det inom Europeiska unionen finns ett samband mellan 

andelen kvinnor i styrelserummet och användandet av aggressiv skatteplanering samt om ländernas 

kulturella skillnader påverkar det eventuella sambandet. Även om resultaten från tidigare studier 

inom området är motstridiga så visar majoriteten på ett negativt samband (Hoseini, Gerayli & 

Valiyan, 2019; Richardson, Taylor & Lanis, 2016; Lanis, Richardson & Taylor 2017; Lanis och 

Richardson, 2011; Prasetyo, 2019; Francis, Hasan, Wu & Yan, 2014), det vill säga ju större andel 

kvinnliga styrelseledamöter ett företag har ju lägre nivå av aggressiv skatteplanering. Vi kommer i 

avsnitten 5.1 - 5.3 att utifrån tidigare forskning presentera och diskutera studiens resultat samt ge 

egna reflektioner kring vad vi tror resultaten kan tänkas bero på. 

 

5.1 Sambandet mellan andelen kvinnor i styrelserummet och användandet av 

aggressiv skatteplanering  

Sambandet mellan andelen kvinnor i styrelserummet och användandet av aggressiv skatteplanering 

har testats genom en multipel regressionsanalys där resultatet av regressionen i tabell 7 tyder på att 

det finns ett negativt samband på signifikansnivån 0,05. Det vill säga att ju större andel kvinnor i 

styrelserummet desto mer ökar den effektiva skattesatsen, vilket i sin tur ger en indikation på 

minskad användning av aggressiv skatteplanering. Därmed accepteras hypotes H1 och resultatet 

överensstämmer med tidigare forskning (Hoseini, Gerayli & Valiyan, 2019; Richardson, Taylor & 

Lanis, 2016; Lanis, Richardson & Taylor 2017; Lanis och Richardson, 2011; Prasetyo, 2019; 

Francis, Hasan, Wu & Yan, 2014).   

Sambandet mellan andelen kvinnor i styrelserummet och användandet av aggressiv skatteplanering 

kan förklaras med hjälp av critical mass teorin (Kanter, 1977) där det anses att både andelen och 

antalet kvinnor är viktigt att ta i beaktande när man studerar kvinnors möjlighet till påverkan på 

beslut. Tidigare studier (Jia & Zhang, 2013; Joecks, Pull & Vetter, 2013; Strydom, Yong & Rankin, 

2016; Torchia, Calabro & Huse, 2011) har funnit att den kvinnliga andelen i styrelserummet 

behöver uppgå till 30% för att kunna påverka beslut. Följaktligen borde då kvinnor inte ha någon 

effekt på beslut gällande användandet av aggressiv skatteplanering i styrelser där andelen kvinnor 

understiger 30%. Emellertid har vi dock funnit ett samband även då över hälften av våra 

observationer har en styrelse med färre än 30 % kvinnor. Således skulle detta kunna bero på att 
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kvinnor enskilt har mer påverkan på beslutfattande än vad tidigare studier funnit och att det därmed 

krävs en lägre andel kvinnor i styrelserummet än 30% för att ha inverkan på användandet av 

aggressiv skatteplanering. 

Konrad, Kramer och Erkut (2008) påstår att det krävs minst tre kvinnor i en styrelse för att dessa 

ska ha möjlighet till påverkan på beslutsfattande. Studiens resultat för samtliga observationer 

stödjer inte detta påstående fullt ut, då 41 % av studiens observationer har en företagsstyrelse med 

två eller färre kvinnliga styrelseledamöter. Sålunda betyder detta att även om en stor del (41%) av 

observationerna innehar färre än tre kvinnor ser vi ändå ett samband mellan andelen kvinnor i 

styrelserummet och användandet av aggressiv skatteplanering. Studiens resultat visar även att det 

finns ett signifikant samband mellan andelen kvinnor i styrelserummet och användandet av 

aggressiv skatteplanering på signifikansnivån 0,01 inom sektorerna Industry, Non-Cyclicals 

Consumer, Cyclicals consumer och Technology. Eftersom dessa sektorer innehar styrelser med tre 

eller fler kvinnor leder det till att vi instämmer i Konrad Kramer och Erkuts resonemang när det 

gäller specifikt dessa sektorer. Således kan antalet kvinnor i styrelserummet i sektorerna Industry, 

Non-Cyclicals Consumer, Cyclicals consumer och Technology vara en bidragande orsak till att 

användandet av aggressiv skatteplanering minskar.  

I vår studie har vi studerat länder vilka institutionellt skiljer sig åt från de länder vilka tidigare 

studerats (Hoseini, Gerayli & Valiyan, 2019; Richardson, Taylor & Lanis, 2016; Lanis, Richardson 

& Taylor 2017; Lanis och Richardson, 2011). Exempelvis skiljer USA och EU sig åt gällande 

redovisningsstandarder (Barth, Landsman, Lang & Williams, 2012; Henry, Lin & Yang, 2009) och 

risk för rättsliga åtgärder (Garcia-Blandon & Argilés-Bosch, 2016; Seetharaman, Gul & Lynn, 

2002) vilket ger företag olika möjligheter till skatteplanering. Trots detta har vi, likt tidigare studier, 

fått ett negativt samband mellan andelen kvinnor i styrelserummet och användandet av aggressiv 

skatteplanering. Detta tyder på att institutionella skillnader inte påverkar kvinnans roll i 

styrelserummet, avseende användandet av aggressiv skatteplanering, i lika stor utsträckning som 

kvinnas naturliga särdrag exempelvis deras benägenhet till riskaversion (Jianakoplos & Bernasek, 

1998; Bernasek & Shwiff, 2001; Hibbert, Lawrence & Prakash, 2013; Sapienzaa, Zingalesb & 

Maestripieric 2009; Charness & Gneezy, 2012; Hoseini & Gerayli, 2018; Francis, Hasan, Wu & 

Yan, 2014). Av detta skäl kommer kvinnor i styrelserummet att påverka användandet av aggressiv 

skatteplanering oavsett vilken institutionell miljö de verkar i.  
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5.2 Kulturens påverkan på sambandet mellan andelen kvinnor i styrelserummet och 

användandet av aggressiv skatteplanering 

Det unika med denna studie är att sambandet mellan andelen kvinnor i styrelserummet och 

användandet av aggressiv skatteplanering även har studerats under påverkan av Hofstedes kulturella 

dimensioner maktdistans, individualism, osäkerhetsundvikande och maskulinitet. För att kontrollera 

för kulturens påverkan på sambandet har vi utfört 28 multipla regressioner vid olika värden av 

kulturdimensionerna. Utifrån tidigare forskning och väsentliga teorier kommer vi i avsnitt 5.2.1–

5.2.4 att presentera och diskutera resultaten från tabellerna 8–11 och figurerna 3–6. 

5.2.1 Hypotes 2a: Maktdistans i länder påverkar sambandet mellan andelen kvinnor i 

styrelserummet och användandet av aggressiv skatteplanering 

I regressionerna i tabell 8 och i figur 3 presenteras resultatet från hypotesprövningen för H 2a. 

Resultatet från dessa regressioner visar på signifikansnivån 0,05 att det finns stöd för antagandet om 

att kulturdimensionen maktdistans har en påverkan på sambandet mellan andelen kvinnor i 

styrelserummet och användandet av aggressiv skatteplanering när nivån av maktdistans antar ett 

värde mellan 40–100 poäng. Det betyder för länderna i studien att ju högre maktdistans ett land har, 

desto starkare kommer det negativa sambandet mellan andelen kvinnor i styrelserummet och 

användandet av aggressiv skatteplanering att vara. Resultatet är oväntat eftersom kulturer med hög 

maktdistans använder aggressiv skatteplanering frekvent (Tsakumis, Curatola & Porcano, 2007) och 

kvinnor i dessa kulturella miljöer generellt sett är underrepresenterade i företagsstyrelser (Carrasco, 

Francoeur, Labelle, Laffarga & Ruiz-Barbadillo, 2015). Underrepresentationen av kvinnor i 

styrelser anser vi är en följd av att i dessa kulturer har kvinnor i allmänhet ett lågt inflytande i 

samhället, företagsvärlden genomsyras av manlig dominans (Cabeza-Garcia, Del Brio & Rueda, 

2018) och det råder en hierarkisk organisationsstruktur (Hofstede, 2011), vilket bidrar till att 

kvinnors möjligheter att ta plats i styrelser är ytterst begränsade. I de fall då kvinnor trots allt lyckas 

ta en plats i styrelser kommer stereotypa invanda mönster och tankegångar i styrelsen att brytas, 

vilket resulterar i att effekten av kvinnornas närvaro i styrelserummet på användandet av aggressiv 

skatteplanering blir mer framträdande. Vi hävdar att anledningen till att kvinnors effekt på aggressiv 

skatteplanering blir mer framträdande är att när väl kvinnor intar en position i en styrelse kommer 

de inte bli ifrågasatta. Detta eftersom de nu har en position i den hierarkiska organisationsstrukturen 

vilket gör att effekten på ETR kommer att vara mycket högre än i länder med låg maktdistans. De 

åsikter och värderingar kvinnor har kommer till uttryck genom exempelvis bättre övervakning i 

företagen, transparens gentemot intressenter (Larkin, Bernardi & Bosco, 2013) och riskaversion i 

riskfyllda aktiviteter (Jianakoplos & Bernasek, 1998; Bernasek & Shwiff, 2001; Hibbert, Lawrence 
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& Prakash, 2013; Sapienzaa, Zingalesb & Maestripieric 2009; Charness & Gneezy, 2012; Hoseini 

& Gerayli, 2018; Francis, Hasan, Wu & Yan, 2014). 

I figur 3 illustreras hur FEBOARDs negativa effekt på ETR minskar vid lägre nivåer av 

maktdistans. Vi anser att detta kan vara ett resultat av att länder med låg maktdistans strävar efter 

jämlikhet mellan människor (Tsakumis, Curatola & Porcano, 2007) vilket i sin tur kan leda till att 

skillnaderna mellan vad som anses vara manligt och kvinnligt suddas ut. Därmed kommer kvinnor 

och mäns värderingar och normer vara mer överensstämmande i de studerade länderna med låg 

maktdistans än i länder med hög nivå av maktdistans. Sålunda kommer inte kvinnor ha samma 

effekt på användandet av aggressiv skatteplanering i de studerade EU-länder där maktdistansen är 

låg jämfört med länder där hög maktdistans råder.  

5.2.2 Hypotes 2b: Osäkerhetsundvikande i länder påverkar sambandet mellan andelen 

kvinnor i styrelserummet och användandet av aggressiv skatteplanering 

I regressionerna i tabell 9 och i figur 4 presenterar vi resultatet från hypotesprövningen för H 2b. 

Resultatet visar att på signifikansnivån 0,05 finns det stöd för antagandet om att kulturdimensionen 

osäkerhetsundvikande har påverkan på det negativa sambandet mellan andelen kvinnor i 

styrelserummet och användandet av aggressiv skatteplanering när nivån av osäkerhetsundvikande 

antar ett värde mellan 53–100 poäng. Det betyder för länderna i studien att ju högre 

osäkerhetsundvikande ett land har, desto starkare kommer det negativa sambandet mellan aggressiv 

skatteplanering och kvinnor i styrelserummet att vara. Detta tror vi kan bero på att kvinnor generellt 

anses vara mer riskaverta (Jianakoplos & Bernasek, 1998; Bernasek & Shwiff, 2001; Hibbert, 

Lawrence & Prakash, 2013; Sapienzaa, Zingalesb & Maestripieric 2009; Charness & Gneezy, 2012; 

Hoseini & Gerayli, 2018), transparenta (Larkin, Bernardi & Bosco, 2013) och bidrar till att styrelser 

blir mer etiska (Chen, Gramlich & Houser, 2017; Larkin, Bernardi & Bosco, 2013) i en miljö där 

benägenheten att urskilja etiska problem är mindre (Husted, 1999; Vitell, Nwachukwu & Barnes, 

1993). Således kommer andelen kvinnor i styrelser, i kulturer där högt osäkerhetsundvikande råder, 

ha större effekt på minskandet av aggressiv skatteplanering trots att samhällen med hög nivå av 

osäkerhetsundvikande inte är främmande för riskfyllda beteenden (Hofstede, 2011).  

Utifrån figur 4 illustreras hur FEBOARD:s effekt på ETR förstärks när nivån av 

osäkerhetsundvikande ökar. Detta kan förklaras utifrån den institutionella teorin där ett lands kultur 

påverkar de värderingar och normer individer delar i ett samhälle (DiMaggio & Powell, 1983; 

Meyer & Rowan, 1977) vilket i sin tur bidrar till i vilken utsträckning företag använder sig av 

aggressiv skatteplanering (Meyer & Rowan, 1977). Mot den bakgrunden kommer institutioner i 

länder med högt osäkerhetsundvikande, vilka tenderar att ha hårda regleringar, komplicerade 
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skattesystem och höga skatter (Johnson & Lenartowicz, 1998), att öka användningen av aggressiv 

skatteplanering. Anledningen till denna ökning är att individer inte litar på de statliga institutionerna 

och har en misstro mot dessa då skatteintäkter inte alltid anses förvaltas på ett korrekt sätt samt att 

regler och lagar uppfattas vara orättvisa (Tsakumis, Curatola & Porcano, 2007; Hofstede, Hofstede 

& Minkov, 2011). Detta resulterar i att användningen av skatteundvikande aktiviteter kan uppfattas 

vara legitima i en kultur med högt osäkerhetsundvikande (Tsakumis, Curatola & Porcano, 2007). 

När kvinnor i länder med högt osäkerhetsundvikande får utrymme i företagsstyrelser kommer 

användandet av aggressiv skatteplanering däremot att minska då kvinnornas närvaro är en kontrast i 

en risktagande miljö. Eftersom kvinnor anses vara mer etiska (Chen, Gramlich & Houser, 2017; 

Larkin, Bernardi & Bosco, 2013) och mer riskaverta (Jianakoplos & Bernasek, 1998; Bernasek & 

Shwiff, 2001; Hibbert, Lawrence & Prakash, 2013; Sapienzaa, Zingalesb & Maestripieric 2009; 

Charness & Gneezy, 2012; Hoseini & Gerayli, 2018; Francis, Hasan, Wu & Yan, 2014) än deras 

manliga kollegor. Detta kan ställas i jämförelse med när nivån av osäkerhetsundvikande är låg 

kommer det finnas enklare skattesystem och en tillit till institutioner. Detta bidrar till att FEBOARD 

inte kommer att ha samma positiva effekt på ETR då benägenheten att använda aggressiv 

skatteplanering inte är densamma. Således anser vi att FEBOARDs effekt på ETR förändras i 

relation till nivån av osäkerhetsundvikande vilket även beror på institutionella skillnader. 

5.2.3 Hypotes 2c: Individualism i länder påverkar sambandet mellan andelen kvinnor i 

styrelserummet och användandet av aggressiv skatteplanering  

I regressionerna i tabell 10 och i figur 5 presenterar vi resultatet från hypotesprövningen för H 2c. 

Resultatet visar att på signifikansnivån 0,05 finns det stöd för antagandet om att kulturdimensionen 

individualism har en påverkan på sambandet mellan andelen kvinnor i styrelserummet och 

användandet av aggressiv skatteplanering, när nivån av individualism antar ett värde mellan 0–74 

och 98–100. Vårt resultat är i linje med tidigare forskning (Richardson, 2008) där låg individualism 

har visats sig ha ett samband med högre nivå av skatteundvikande aktiviteter. Det betyder för 

länderna i studien att ju lägre individualism ett land har, desto större påverkan kommer kulturen att 

ha på FEBOARDS effekt på ETR. Kulturens effekt kan förklaras av att företag i en mindre 

individualistisk kultur (hög kollektivism) verkar i samhällen där det är färre och svagare regleringar 

kring företagsbeskattning och där skatteundvikande aktiviteter tenderar att förekomma ofta 

(Tsakumis, Curatola & Porcano, 2007). Därmed anser vi, med hänsyn till kulturens särdrag vid låg 

individualism, att kvinnor i styrelserummet kommer att förstärka effekten på ETR, eftersom kvinnor 

generellt anses bidra till förbättrad övervakning av företag (Srinidhi, Gul & Tsui, 2011; Post & 

Byron, 2015). 
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Resultat från figur 5 visar att FEBOARDs påverkan på ETR minskar vid högre nivåer av 

individualism och när kulturdimensionen antar ett värde mellan 98–100 skiftar FEBOARDs effekt 

på ETR från att ha varit positiv till att bli negativ. Detta kan förklaras utifrån den institutionella 

teorin då kvinnor inte ges samma möjlighet till påverkan på användandet av aggressiv 

skatteplanering eftersom höga nivåer av den individualistiska kulturen i ett land generellt gör det 

svårt för företag att använda sig av aggressiv skatteplanering. Detta är en följd av att i kulturer med 

höga nivåer av individualism finns det stränga skattesystem (Tsakumis, Curatola & Porcano, 2007) 

och hårda effektiva skattekontroller (Lietz, 2013), vilket inte ger kvinnor samma möjlighet till 

påverkan på aggressiv skatteplanering (Braun, Putnam & Bagchi, 2006). Dessutom är toleransen för 

icke legitima aktiviteter i dessa institutioner låga (Braun, Putnam & Bagchi, 2006; Lietz, 2013) 

vilket är en bidragande orsak till att aggressiv skatteplanering används i mindre utsträckning. Detta 

innebär utifrån legitimitetsteorin att företag i dessa miljöer kommer att minska eller undvika 

användandet av aggressiv skatteplanering för att på så vis leva upp till samhällets förväntningar, 

värderingar och normer (Deegan & Unerman, 2011; Tilt, 1994). Genom att minska eller undvika 

användandet av aggressiv skatteplanering upprätthåller företagen de sociala kontrakt de verkar via 

och anses då utifrån ett samhällsperspektiv agera legitimt (Suchman, 1995; Deegan, Rankin & 

Voght, 2000). Således kommer kvinnor i länder med hög individualism ha en mindre påverkan på 

användandet av aggressiv skatteplanering i jämförelser med länder där låg individualism råder.  

5.2.4 H 2d: Maskulinitet i länder påverkar sambandet mellan andelen kvinnor i 

styrelserummet och användandet av aggressiv skatteplanering 

I regressionerna i tabell 11 och i figur 6 presenterar vi resultatet från hypotesprövningen för H 2d. 

Resultatet visar att på signifikansnivån 0,05 finns det inget stöd för antagandet om att 

kulturdimensionen maskulinitet har en påverkan på sambandet mellan andelen kvinnor i 

styrelserummet och användandet av aggressiv skatteplanering, när nivån av maskulinitet antar ett 

värde mellan 0–100 poäng. Studiens resultat är överraskande i det avseende att tidigare forskning 

visat att hög nivå av maskulinitet har ett samband med både användandet av aggressiv 

skatteplanering (Tsakumis, Curatola & Porcano, 2007) och kvinnors svårighet att ta plats i 

styrelserummet (Cabeza-Garizia, Del Brio & Rueda, 2018; Carrasco, Francoeur, Labelle, Laffarga 

& Ruiz-Barbadillo, 2015). Vi tror att en möjlig förklaring kan vara att tidigare studier endast 

studerat maskulinitet i relation med aggressiv skatteplanering eller maskulinitet i relation till 

kvinnors närvaro i styrelserummet. Istället har vi valt att studera kulturens effekt på sambandet 

mellan andelen kvinnor i styrelserummet och användandet av aggressiv skatteplanering. Således har 

kulturen maskulinitet inte någon effekt på kvinnans påverkan på användandet av aggressiv 

skatteplanering. 
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5.3 En möjlig lösning på problemet med aggressiv skatteplanering 

Resultat från studien visar att andelen kvinnor i styrelserummet har en negativ påverkan på 

användandet av aggressiv skatteplanering och att denna effekt förstärks eller försvagas beroende av 

den kulturella miljö företaget verkar i. Detta tyder på att en ökning av kvinnor i styrelserummet i 

syfte att minska användandet av aggressiv i de studerade länderna inom EU, skulle kunna vara en 

lönsam politisk åtgärd för att på så sätt öka skatteintäkterna. Studiens resultat visar att en ökning av 

kvinnor i styrelserummet har stor genomslagskraft framförallt i länder med låg nivå av 

individualism, hög nivå av maktdistans eller hög nivå av osäkerhetsundvikande. Detta då 

kulturernas institutionella miljöer kommer möjliggöra eller försvåra för företag att använda sig av 

aggressiv skatteplanering (Richardson, 2008; Braun, Putnam & Bagci, 2006). Detta för att i de 

miljöerna där det finns störst chans att utöva aggressiv skatteplanering, där kommer kvinnor i 

styrelser att ha störst chans att påverka och där skulle könskvoteringsregler eventuellt kunna göra en 

skillnad. Studiens resultat visar att i framförallt länder med låg nivå av individualism, hög nivå av 

maktdistans eller hög nivå av osäkerhetsundvikande kommer kvinnor att kunna ha störst påverkan 

på den aggressiva skatteplaneringen. Följden blir att i dessa kulturer finns det en möjlighet att 

könskvoteringsregler kan ha större effekt på minskande av aggressiv skatteplanering och på så sätt 

öka skatteintäkterna. 

Dock bör styrande politiker ta i beaktande de risker en eventuell könskvoteringslag kan medföra. 

Bland annat finns det en risk att företag tvingas att anställa kvinnor till positioner i styrelser av 

anledningen att lagen kräver det och inte på grund av kvinnornas kompetens (Campbell & Minguez-

Vera, 2008; Heller & Gabalon, 2018; Gabaldon, Anca, De Cabo & Gimeno, 2016; Pande & Ford, 

2012), vilket kan medföra problem för företagen. Det finns även en risk att avsikten med att anställa 

kvinnor är att förbättra företagets image (Larkin, Bernardi & Bosco, 2013). Detta kan innebära att 

kvinnor inte har någon påverkan på användandet av aggressiv skatteplanering utan endast blir ett 

PR-ansikte utåt. Denna problematik kan förklaras utifrån legitimitetsteorin då företag endast 

anställer kvinnor för det avseende att de vill uppfattas vara legitima av företagets intressenter 

(Deegan & Unerman, 2011; Suchman, 1995) och på så vis leva upp till samhällets sociala kontrakt 

(Deegan, Rankin & Voght, 2000) medan kvinnan inte får utrymme att delta vid beslutsfattande.  
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6. Slutsats 

 

Avslutningsvis presenteras studiens slutsats samt vilket dess bidrag till forskningen inom 

företagsekonomi är med beaktande för studiens begränsningar.  

 

Syftet med studien har varit att studera om det inom Europeiska unionen finns ett samband mellan 

andelen kvinnor i styrelserummet och användandet av aggressiv skatteplanering samt om ländernas 

kultur påverkar det eventuella sambandet. Studiens resultat visar, likt tidigare studier i Australien, 

USA och Iran (Hoseini, Gerayli & Valiyan, 2019; Richardson, Taylor & Lanis, 2016; Lanis, 

Richardson & Taylor 2017; Lanis & Richardson, 2011), att det finns ett negativt statistiskt samband 

mellan andelen kvinnor i styrelserummet och användandet av aggressiv skatteplanering. Det betyder 

att när andelen kvinnor i styrelserummet ökar kommer användandet av aggressiv skatteplanering att 

minska oavsett vilket av de studerade länderna kvinnorna verkar i. Vår studie bidrar därmed med 

unika insikter kring hur den aggressiva skatteplaneringen kan minskas inom Europeiska unionen 

genom ökning av den kvinnliga andelen i styrelserummet. Dessa insikter visar att införande av 

könskvoteringsregler är en del av lösningen kring problematiken avseende EU:s förlorade 

skatteintäkter och är därför av största intresse för både allmänheten och för politiker. Tidigare 

studier (Hoseini, Gerayli & Valiyan, 2019; Richardson, Taylor & Lanis, 2016; Lanis, Richardson & 

Taylor 2017; Lanis & Richardson, 2011) har endast studerat hur sambandet mellan andelen kvinnor 

i styrelserummet och användandet av aggressiv skatteplanering ser ut i enskilda länder utan att ha 

tagit hänsyn till hur landets kultur påverkar sambandet. Den här studien ger därför även unika 

insikter gällande kulturens påverkan på sambandet utifrån Hofstedes kulturella ramverk. Specifikt 

är detta den första studien där sambandet studerats under påverkan av länders kultur där vi funnit att 

tre av Hofstedes kulturdimensioner har en signifikant effekt på sambandet. Resultaten indikerar på 

att högre nivåer av maktdistans och osäkerhetsundvikande påverkar effekten av kvinnliga 

styrelseledamöter på användandet av aggressiv skatteplanering, medan i stort sett alla nivåer av 

individualism påverkar sambandet. Det betyder att det är av stor vikt att politiker tar i beaktande att 

ett lands kultur påverkar kvinnornas roll i styrelserummet och att kvinnornas effekt på aggressiv 

skatteplanering därför kommer att förstärkas eller försvagas på grund av landets kultur. Således 

kommer könskvoteringsregler att fastställa lägsta andelen kvinnliga styrelseledamöter i företag, 

medan ett lands kultur kommer avgöra vilken genomslagskraft kvinnorna får vid beslutsfattande 

kring aggressiv skatteplanering. Tillsammans kommer därmed könskvoteringsregler i ett land och 

landets kultur att avgöra hur stor kvinnans effekt på aggressiv skatteplanering slutligen blir.  
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6.1 Studiens bidrag  

Vi bidrar teoretiskt till den företagsekonomiska forskningen då denna studie ökat kunskapen 

angående att det finns ett negativt samband mellan andelen kvinnor i styrelserummet och 

användandet av aggressiv skatteplanering inom Europeiska unionen. Detta gör vår studie unik i det 

avseendet att sambandet inte tidigare har studerats på företag inom Europeiska unionen. Studien 

bidrar även teoretiskt till den företagsekonomiska forskningen då kunskapen gällande kulturens 

påverkan på kvinnors effekt på användandet av aggressiv skatteplanering har ökat. Detta då studien 

är den första att studera om kulturer i länder påverkar sambandet mellan andelen kvinnor i 

styrelserummet och användandet av aggressiv skatteplanering inom EU. Då tidigare studier endast 

undersökt antingen kvinnor i styrelser i relation med aggressiv skatteplanering i enskilda länder 

(Hoseini, Gerayli & Valiyan, 2019; Richardson, Taylor & Lanis, 2016; Lanis, Richardson & Taylor 

2017; Lanis och Richardson, 2011) eller länders kultur i relation med aggressiv skatteplanering 

(Tsakumis, Curatola & Porcano, 2007) är vi av den åsikten att vår studie fyller ett forskningsgap när 

vi har sammanfört dessa områden. Vi driver därmed forskningen inom området framåt och bidrar 

till det företagsekonomiska ämnesområdet. 

 

Vår studie är i tiden eftersom diskussioner kring införandet av könskvoteringsregler inom EU är på 

den politiska agendan. Studien bidrar med ett praktiskt bidrag genom att öka förståelsen hos 

rådande politiker hur tvingande könskvoteringsregler i syfte att öka den kvinnliga andelen i 

styrelserummet inom EU, kan bidra till minskad användning av aggressiv skatteplanering. Dock 

visar studien att effekten av kvinnor kommer att reduceras eller ökas beroende på den kulturella 

kontexten i ett land. Därmed kan den förväntade effekten av könskvoteringsregler i EU, i syfte att 

minska aggressiv skatteplanering, att skilja sig åt mellan medlemsländerna. 

 

6.2 Begränsningar 

En begränsning med studien är att urvalet endast innefattar europeiska börsnoterade företag vilka 

varit tillgängliga i Thomson Reuters Datastream vid tiden för studien och av den anledningen skiljer 

sig proportionen av företag sig åt mellan länder. Utifrån detta urval har sedan endast de företag 

vilka haft den efterfrågade finansiella informationen tillgänglig inkluderats i studien. Resultatet av 

detta har blivit att EU därför representerats av länderna: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, 

Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Polen, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och 

Österrike. En annan begränsning med studien är att på grund av tidsbegränsningen har vi varit 

tvungna att begränsa vårt val av kontrollvariabler, vilket resulterat i att vi kan ha missat faktorer 

vilka också kan ha påverkat sambandet mellan andelen kvinnor i styrelserummet och användandet 

av aggressiv skatteplanering.  
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6.3 Förslag till vidare forskning 

Denna studie är den första att undersöka om kulturerna i länder har en effekt på sambandet mellan 

andelen kvinnor i styrelserummet och användandet av aggressiv skatteplanering. Då vårt urval varit 

begränsat till börsnoterade företag inom EU, vilka vara tillgängliga i databasen Thomson Reuters 

Datastream, vore det intressant att studera om studiens resultat skulle vara detsamma vid ett större 

urval. Det skulle även vara intressant att undersöka sambandet mellan andelen kvinnor i 

styrelserummet och aggressiv skatteplanering enskilt för varje EU-land och på så sätt kunna urskilja 

hur varje lands kultur, utifrån Hofstedes kulturella ramverk, påverkar sambandet.  
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