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Förord 
I enlighet med traditionen av förord i C uppsatser vill även vi rikta uppmärksamhet på 

de människor runt omkring oss som har hjälpt oss uppnå den uppsats du just nu håller i 

din hand. Det har krävts ett enormt tålamod av våra nära och kära under uppsatstiden, 

vilket vi är otroligt tacksamma för. Det har varit en mycket lärorik resa och vi har lärt 

oss inte enbart teoretisk kunskap om ämnet utan likväl praktisk kunskap om 

genomförandet av ett sådant stort forskningsprojekt. 
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Sammanfattning 

Titel: Obligatorisk hållbarhetsredovisning och dess påverkan 

på skattebetalningsbeteendet 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Annica Tiger & Lisa Uittenbogert  

Handledare: Jan Svanberg  

Datum: 2020- Mars 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur benägenheten att betala skatt har 

förändrats under perioden 2015-2018 på grund av införandet av EU-direktivet avseende 

obligatorisk hållbarhetsredovisning. 

 

Metod: Studien har utgått från en deduktiv forskningsansats och en positivistisk 

forskningsfilosofi. Insamling och bearbetning av kvantitativ data har skett med en 

longitudinell design i en linjär regressionsmodell. Datan är hämtad från Thomson 

Reuters databas och urvalet består utav Europeiska företag med mer än 500 anställda, 

med undantag för finansiella institut. Sedan har ett antal variabler lagts till för att forma 

underlaget till skattebetalnings beteende. Vidare har datan bearbetades i 

statistikprogrammet SPSS och analyserats utifrån en linjär regressionsmodell.  

 

Resultat & Slutsats: Resultatet i vår studie indikerar att det finns ett positivt samband 

mellan den effektiva skattesatsen (ETR) och CSP efter att EU-direktivet om 

hållbarhetsredovisning infördes 2017. Detta visar på att lagstiftningen bidrar till att 

företagen ökar sina CSP. Dock visar den deskriptiva statistiken mellan de två perioderna 

som undersökts att den effektiva skattesatsen (ETR) sjunkit samtidigt som CSP i form 

av ESG-score ökat från perioden innan införandet av obligatorisk 

hållbarhetsredovisning till perioden efter införandet. Det indikerar att det finns exogena 

variabler, som ej har funnits med i modellen, som påverkar skattebeteendet.  

 

Förslag till fortsatt forskning: Då EU-direktivet om hållbarhetsredovisning infördes 

2017, krävs fortsatt forskning för att kunna mäta de konsekvenser på längre sikt av detta 

direktiv. Då Europas medlemsstater har olika skattesystem, kan det vara av vikt att även 

genomföra denna studie separat för olika länder för att kunna dra slutsatser om 

hållbarhetsredovisningens eventuella påverkan på benägenheten att betala skatt.  

 

Uppsatsens bidrag: Teoretiskt bidrar studien med forskning om hur lagstiftning om 

hållbarhetsredovisning kan påverka sambandet mellan CSP och skatteundvikande 



 

 

 

beteende i en europeisk kontext. Det praktiska bidraget med studiens kan anses vara 

beslutsunderlag för lagstiftare i EU-länder att skärpa kraven till att omfatta även mindre 

företag.    

 

Nyckelord: CSR, hållbarhetsredovisning, EU-direktiv, skatt, 

skattebeteende, skatteundvikande 

  



 

 

 

ABSTRACT 
 

Title: Mandatory sustainability reporting and its impact on tax 

payment behavior 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration  

Authors: Annica Tiger & Lisa Uittenbogert   

Supervisor: Jan Svanberg  

Date: 2020 – Mars  

 

Aim: The purpose of this study is to investigate how the propensity to pay tax has 

changed during the period 2015-2018 due to the introduction of the EU Directive on 

mandatory sustainability reporting. 

 

Method: The study has been based on a deductive research approach and a positivist 

research philosophy. The collection and processing of quantitative data has been done 

with a longitudinal design in a linear regression model. The data is taken from the 

Thomas Reuters database and the sample consists of European companies with more 

than 500 employees, with the exception of financial institutions. Then, a number of 

variables have been added to form the basis for the tax payment behavior. Furthermore, 

the data was processed in the statistical program SPSS and analyzed based on a linear 

regression model. 

 

Results and conclusions: The results of our study indicate that there is a positive 

relationship between the effective tax rate (ETR) and CSP after the introduction of the 

EU Sustainability Reporting Directive in 2017. This shows that the legislation 

contributes to companies increasing their CSPs. However, the descriptive statistics 

between the two periods examined show that the effective tax rate (ETR) has decreased, 

while CSP in the form of ESG scores increased from the period before the introduction 

of compulsory sustainability reporting to the period after the introduction. This indicates 

that there are exogenous variables, which have not been included in the model, that 

influence tax behavior. 

 

Suggestions for further research: When the EU Sustainability Reporting Directive 

was introduced in 2017, further research is needed to measure the long-term 

consequences of this directive. As the Member States of Europe have different tax 

systems, it may also be important to conduct this study separately for the different 

countries in order to be able to draw conclusions about the sustainability reportings 

possible impact on the propensity to pay tax. 



 

 

 

 

Contributions of the thesis: In theory, the study contributes to research on how 

legislation on sustainability reporting can affect the relationship between CSP and tax 

avoidance behavior in an European context. The practical contribution of the study can 

be considered as a basis for decision-making for legislators in EU countries to tighten 

the requirements to include even smaller companies. 

 

Key words: CSR, sustainability reporting, EU directives, tax, tax behavior, tax 

avoidance 
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1. Inledning 
I arbetets första kapitel beskrivs bakgrunden till ämnet, samt den tillhörande 

problemdiskussionen, vilket sedan mynnar ut i syftet med arbetet. Därefter följer studiens 

avgränsningar, urvalet samt övriga delar i arbetet. 

 

1.1 Bakgrund 

Den Europeiska Unionen (EU) har de senaste åren infört en rad obligatoriska samt frivilliga 

regler för att främja CSR. EU:s policy bygger på den CSR-strategi från 2011 som syftar till 

att anpassa de europeiska riktlinjerna till de globala riktlinjerna för CSR. Denna strategi 

betonar vikten av att förbättra synligheten för CSR och sprida god praxis genom integration 

av CSR i utbildning och forskning. Strategin förbättrar också själv- och 

samregleringsprocesser och företags publicerande av social och miljömässig information 

(European Commission, u.å)  

 

Europeiska unionen (EU) definierar corporate social responsibility (CSR) enligt följande: 

“CSR är det ansvar företag har för den påverkan man har i samhället där man verkar. CSR 

är en process att integrera mänskliga rättigheter, miljö, socialt ansvar, anti-korruption i 

strategi och verksamhet. Man ska se över, tänka innovativt och utveckla sin affärsmodell, 

sina produkter och tjänster. CSR kan i många fall också handla om att säkerställa att lagar 

efterlevs, t.ex. i områden med svaga styrsystem. Det finns också globala riktlinjer som ska 

godtas och efterföljas.” 

 

De globala riktlinjerna kan kopplas till Agenda 2030 som antogs vid ett toppmöte i FN i New 

York i september 2015. De globala målen för Agenda 2030 är att utrota fattigdom, säkerställa 

ett varaktigt skydd för vår planet och dess naturresurser samt att förverkliga de mänskliga 

rättigheterna för alla och uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor. Dessa 

mål innefattar tre dimensioner för hållbar utveckling, den ekonomiska, den miljömässiga och 

den sociala (regeringen.se, 2019). De globala riktlinjerna har av organisationen Global 

reporting initiative (GRI) i sin tur sammanställts i ett rapporteringssystem för företagen där de 

kan redovisa och rapportera vad de gör för att bidra till social, ekonomisk och klimatmässig 

hållbarhet. Till exempel ingår skattebetalningar i respektive land som en variabel i den sociala 

dimensionen av denna rapportering (globalreporting.org) 
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Den senaste ekonomiska krisen 2007-2008 ledde till att europeiska medborgares förtroende 

för företag skadades på ett generellt plan. Dessa omständigheter har i sin tur lett till att 

medborgarna ställer högre krav på företag och deras samhälleliga, sociala och ekonomiska 

arbete. EU har med anledning av detta försökt skapa ett positivt klimat för hållbar utveckling 

och ansvarstagande (Antosova & Csikosova, 2014). I oktober 2014 antog EU ett direktiv som 

ställer krav på stora företag att upprätta en hållbarhetsredovisning. Med stora företag avses de 

med fler än 500 anställda. Denna hållbarhetsredovisning ska årligen presenteras i en 

hållbarhetsrapport och belysa hur företaget jobbar med frågor avseende miljö, sociala 

förhållanden, medarbetare, mänskliga rättigheter och hindrande av korruption. 

Rapporteringskravet gäller från och med 2017 och gör det möjligt för intressenter att jämföra 

hållbarhetsfrågor på ett enklare sätt, samt bidrar till öppenhet inom dessa frågor 

(Tillväxtanalys, 2018).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Ända sedan 1970-talet har man pratat om social redovisning och miljöredovisning. Detta har 

så småningom kommit att utvecklas till begreppet hållbarhetsredovisning där även den 

ekonomiska aspekten ingår och begreppet för samman frågor om hållbar utveckling med 

redovisningsbegreppet. Hållbarhetsredovisning kan därmed beskrivas som: ¨en ram för att 

redovisa ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter av företagets verksamhet. 

¨(Frostenson och Helin, 2018, s.8). Det återspeglar således företagets CSR-aktiviteter i en 

sammanhållen rapport.  

 

Företag har stora möjligheter att påverka en hållbar utveckling och de har ofta en global 

räckvidd. En mängd företagsskandaler och en utbredd förtroendekris för företagen ledde till 

att frågan om ansvar och hur företagen skulle redovisa sitt samhälleliga ansvar för sina 

intressenter kom på agendan (Frostenson och Helin, 2018). Även om företagen tog till sig 

intressenternas krav om en hållbar utveckling var det fortfarande stort fokus på de 

traditionella kraven om effektivitet och lönsamhet. Parallellt med frågan om ansvar kom 

under 1990-talet diskussionen om transparens, kontroll och riskminimering att utvecklas. När 

samhället kräver att företagen tar ansvar innebär det också ett krav på öppenhet och 

transparens vilket gör att frågan om hållbarhetsredovisning fick ett allt större utrymme.  
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Forskaren Michael Power (1997) hävdar att vi går i riktning mot ett granskningssamhälle där 

organisationer granskas i allt större utsträckning och intressenter kräver insyn, klarhet, 

öppenhet och tydlighet. Frostenson och Helin (2018) menar att med kännedom om detta kan 

hållbarhetsredovisning fylla två grundläggande funktioner genom att vara dels ett instrument 

för ökad transparens, dels ett instrument för styrning av hållbarhetsprocesser. Frostenson och 

Helin (2018) skriver vidare att de som förordar hållbarhetsredovisning framhåller förutom de 

två grundläggande funktionerna också det affärsmässiga perspektivet, att CSR är långsiktigt 

lönsamt och att hållbarhetsredovisning därför blir ett viktigt verktyg i deras arbete. Det finns 

också en kritisk sida som menar att hållbarhetsredovisning är en skönmålning av företagens 

verksamhet och att den främst används av företagen för att tala om vad de är bra på.  

Fram till 2017 var denna redovisning frivillig för stora företag inom EU. Många företag 

hållbarhetsredovisade redan innan 2017 eftersom deras intressenter förväntade sig det, men 

det ligger då nära till hands att tänka att de gjort precis så som kritiker till 

hållbarhetsredovisning antytt, att de endast redovisade de positiva aktiviteterna medan 

aktiviteter som i vilken utsträckning företagen betalar skatt i förhållande till sitt resultat inte 

framgår i hållbarhetsredovisningen trots att detta är en av flera parametrar som kan 

rapporteras när företagen redogör för sina CSR-aktiviteter (Cerin, 2002).  

 

Det finns flera anledningar till att företag undviker att betala skatt. Studier visar att en av 

anledningarna är att det kan öka företagets värde (Tang, 2019). Tang (2019) visar i sin studie 

att skatteundvikande beteende generellt sett ökar företagets värde men att det också beror på i 

vilket land företaget agerar; i vissa länder får det motsatt eller ingen signifikant effekt alls. 

Intresset för corporate social responsibility (CSR) och dess påverkan på företags benägenhet 

att betala skatt har de senaste åren ökat stadigt (Davis et al, 2016). Många forskningsbidrag 

visar motstridiga resultat, en del finner positiva samband (Kim, Park & Wier, 2012; 

Kiesewetter & Manthey, 2017) och andra finner negativa samband (Li, Lu & Li, 2019; Col & 

Patels, 2019; Zeng, 2019) medan några av tidigare gjorda studier inte funnit något samband 

alls (Hoi, Wu, Zhang, 2013; Huseynov & Klamm, 2012). De flesta studier inom detta område 

riktar in sig på ett specifikt land vilket gör att resultaten också kan vara olika beroende på i 

vilket land studien utförts.  
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Ett flertal studier visar på ett positivt samband mellan CSR-aktiviteter och skattebetalningar, 

att företagen väljer att betala skatt trots att de kan undvika det enligt lagstiftningen. Kim et al 

(2012) studie kom fram till att företag som ägnar sig åt CSR-aktiviteter och därigenom tar 

mer socialt ansvar är mindre villiga att utöva skatteundvikande aktiviteter.  Kiesewetter och 

Manthey (2017), förespråkar att företag inkluderar CSR-information i sina finansiella 

rapporter för att visa vilket ansvar de tar. Incitament till CSR kan möjligen öka skatteutgifter 

och företag bör överväga om skatteundvikande är viktigare än socialt ansvar för att skapa 

mervärde för aktieägarna. Kiesewetter och Mantheys (2017) forskningsresultat tyder 

nämligen på att skatteundvikande för europeiska företag i längden inte genererar ett värde för 

aktieägarna.  

 

Andra studier visar på det motsatta, att det finns ett negativt samband mellan CSR och 

bolagens vilja att betala skatt. Li et. al. (2019) fann i sin studie att CSR-aktiviteter och 

rapporteringen av dessa fungerar som ett försäkringsskydd för bolagets värde genom att 

reducera risken för dåligt rykte på grund av skatteundvikande. Col och Patels (2019) studie 

visar samma sak, att företag säkrar sig mot de potentiella negativa konsekvenserna av 

aggressivt skatteundvikande genom att öka de positiva CSR-aktiviteterna. Zeng (2019) studie 

pekar på att det finns ett negativt samband mellan CSR och bolagens skattebetalningsvilja 

men att relationen mellan CSR och skatteundvikande varierar med landets juridiska och 

institutionella miljö. 

 

Hoi, Wu och Zhangs (2013) studie hittar ingen relation mellan styrkan i CSR och 

skattesatsens storlek men den visar att företag med låga CSR-poäng har en större chans att 

delta i skatteundvikande aktiviteter och har större skillnader i bokförda skatter. Deras studie 

pekar på att dessa företag har en företagskultur som påverkar skatteundvikande och 

ansvarslösa CSR-aktiviteter. Sammantaget tyder studiens resultat på att företag med låga 

CSR-poäng är mer aggressiva när det gäller att undvika skatter, och ger utrymme för tanken 

att företagskultur påverkar skatteundvikande.  

Kiesewetter och Manthey (2017) studie undersöker sambandet mellan benägenheten att betala 

skatt och CSR under perioden 2005 - 2014, vilket är före OECD publicerade reviderade 

riktlinjer för vinstförskjutning och EU beslutade om direktivet för stora företag att upprätta en 
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hållbarhetsredovisning. Under denna period fick också skatteundvikande beteende stor 

uppmärksamhet av både media och politik i hela Europa. På grund av den nya lagstiftningen 

och att större uppmärksamhet riktas mot företag som ägnar sig åt skatteundvikande beteende 

förutspår Kiesewetter och Manthey (2017) att benägenheten att betala skatt i förhållande till 

CSR-aktiviteter kommer att förändras under de kommande åren.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konkludera att då kravet om obligatorisk hållbarhetsredovisning 

inom EU bara funnits i ca tre år har, så vitt vi vet, effekterna av detta krav inte tidigare 

undersökts i studier. Vi är därför intresserade av att undersöka hur införandet av 

hållbarhetsredovisningskravet har påverkat europeiska företags skattebetalningsbeteende. Att 

utföra CSR-aktiviteter är helt frivilligt för företagen, men i och med den tvingande 

lagstiftningen om att företag med fler än 500 anställda måste upprätta en 

hållbarhetsredovisning blir det mer synligt vad företagen verkligen gör inom dessa områden 

och det blir också lättare att jämföra företagens ansvarstagande sinsemellan. Detta kan leda 

till stor press från företagens intressenter om att öka CSR-aktiviteterna, och därmed kan 

frivilligheten i CSR-aktiviteter för dessa företag ifrågasättas. Dyreng, Hoopes och Wilde 

(2016) fann till exempel i sin undersökning att företag som utsattes för granskning och 

påtryckningar från omvärlden ändrade sitt skattebeteende. 

 

Om företagen ser skatteinbetalningar som ett komplement till CSR-aktiviteter, det vill säga att 

CSR och företagens skattebetalningsvilja har ett positivt samband (Kim et al, 2012; 

Kiesewetter & Manthey, 2017), kan vi anta att ett krav på hållbarhetsredovisning inte har 

någon nämnvärd påverkan på företagens skattebetalningsbeteende. Om vi däremot antar att 

företagen ser CSR-aktiviteter som ett substitut för skatteinbetalningar, och att det därmed 

finns ett negativt samband mellan CSR och företagens skattebetalningsvilja (Li et al., 2019; 

Col & Patels, 2019; Zeng, 2019), kan vi anta att deras skatteinbetalningar sjunker när en 

obligatorisk hållbarhetsredovisning införs. Detta på grund av att när företagens CSR 

synliggörs och kan jämföras mellan företag blir det tydligt vilka som inte gör tillräckligt i 

intressenternas ögon och därför antas CSR-aktiviteterna öka hos dessa företag.  
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Genom att jämföra perioden innan införandet av kravet med utfallet efter att kravet infördes 

hoppas vi kunna dra slutsatser om eventuella effekter, både positiva som negativa, på 

benägenheten att betala skatt. Studien kommer att bidra med kunskap om hur en sådan 

lagstiftning påverkar företagens agerande.  

 

1.3 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur benägenheten att betala skatt har förändrats 

under perioden 2015-2018 på grund av införandet av EU-direktivet avseende obligatorisk 

hållbarhetsredovisning. 

 

1.4 Avgränsning 

Studien utförs på företag som har sitt säte inom den Europeiska Unionen och har fler än 500 

anställda.  

 

1.5 Disposition 

Efter inledningen och problemdiskussionen till vår studie som har mynnat ut i studiens syfte, 

redogörs här nedan för studiens övriga disposition av de kommande kapitel.  

 

Teori: I detta kapitel redogörs för tidigare forskning samt de teorier som ligger till grund för 

studien och de ställda hypoteserna som teoriavsnittet mynnar ut i.   

 

Metod: I detta kapitel redogörs för den vetenskapsteoretiska utgångspunkten som studien tar 

ansats i.   

 

Resultat: Resultatkapitlet visar på resultaten som har erhållits vid den empiriska 

undersökningen. Kapitlet tar ansats i den deskriptiva statistiken på aggregerad nivå för att 

sedan analysera varje period för sig. Därefter följer en korrelationsanalys för varje period samt 

regressionsanalys.  

 

Diskussion och slutsats: Kapitlet redogörs för studiens resultat och diskuterar de erhållna 

analyser, som bygger på tidigare teorier och forskning från teorikapitlet. Slutsatsen ämnar till 

att besvara syftet och om möjligt förkasta eller bekräfta de hypoteser som återfinns i slutet av 

teorikapitlet. Kapitlet innehåller också förslag till vidare forskning. 
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2.  Teoretisk referensram  
I detta kapitel redogörs för hållbarhetsredovisning av CSR-aktiviteter och dess betydelse för 

företagens skattebetalningsbeteende. Efter detta redogörs för tidigare forskning inom CSR och 

skatteundvikande beteende. Vidare knyter arbetet an till relevanta teorier som kan ligga till 

grund för skattebetalningsbeteendet.  

 

2.1 Vad är CSR 

Corporate social responsibility (CSR) används flitigt i olika sammanhang och det finns många 

olika definitioner av detta begrepp. En av de första som försökte sätta ord på betydelsen av 

CSR var Friedman (1970) som beskrev CSR som företagets agerande i vinstmaximering och 

aktieägarnas avkastningskrav och sitt uppfyllande av sitt ansvar gentemot samhället. En annan 

definition av CSR enligt World Business Council for Sustainable Development (2001) är 

”företagets åtagande för att bidra till hållbar ekonomisk utveckling, arbeta med anställda, 

deras familjer och lokala samhällen ”.  

Carroll (1991) utvecklade en illustrativ modell för CSR som har kommit att kallas “Carrolls 

CSR-pyramid”. Pyramiden illustrerar det sociala ansvar som företag har gentemot samhället. 

Pyramiden innehåller fyra delar där de två nedre delarna, ekonomiskt ansvar och legalt ansvar, 

är mest grundläggande och nödvändiga medan de övriga två, etiskt ansvar och filantropiskt 

ansvar inte är direkt nödvändiga men önskvärda ur ett intressentperspektiv (Schwartz & 

Carroll, 2003). 

 

 
Figur 1: Vår tolkning av Carrolls CSR-pyramid (Carroll, 1991). 
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Khoury, Rostami, & Turnbull, (1999) pekar ut investeringar i samhället som helhet, 

förbättrade anställningsvillkor samt att skapa och underhålla sysselsättning och miljöstyrning 

som de viktigaste delarna av CSR. Moser och Martin (2012) tar ett större grepp om CSR och 

CSR-aktiviteter och beskriver dem som företagsaktiviteter vilka påverkar samtliga av 

företagets intressenter, till exempel aktieägare, anställda, samhällen, regeringen, kunder. 

Utifrån denna uppfattning skadar negativa CSR-aktiviteter företagens styrning, deras relation 

till sina anställda, samhället, hälsa, mänskliga rättigheter, miljön med mera. En uppdaterad 

definition av CSR tar även hänsyn till aktiviteter på ekonomisk, miljömässig och samhällelig 

skala, och de aktiviteter som görs utöver det som är obligatoriskt enligt lagen (Caroll, 1999; 

McWilliams & Siegel, 2001; Dahlsrud, 2008). Vi väljer att utgå från den utvidgade synen på 

CSR i denna uppsats.  

 

2.2 CSR och hållbarhetsredovisning  

Hur företag ser på CSR-aktiviteter och hur de agerar i dessa frågor skiljer sig åt företagen 

emellan. Att anta riktlinjer för och utföra tillhörande aktiviteter inom CSR innebär att ett 

företag strävar efter högre mål än enbart maximering av sitt marknadsvärde, de försöker 

tillgodose behoven och förväntningarna hos fler intressenter än de traditionella aktieägarna. 

Företag kan således välja att offra en del av sin vinst för att uppnå CSR-mål (Roberts 1992; 

Bénabou & Tirole 2010), även om frånvaron av vinst eller maximering av aktieägarvärde inte 

är ett nödvändigt inslag i CSR-definitionen (Kitzmueller & Shimshack 2012).  

 

Det finns vissa faktorer som påverkar hur företagen väljer att agera inom CSR-området, Garas 

och ElMassah (2018) fann till exempel att styrelsens sammansättning och maktfördelningen 

mellan verkställande direktör och ordförande spelar roll för hur företaget väljer att hantera 

sina ekonomiska, sociala och miljömässiga åtaganden. Tidigare forskning visar att en större 

andel oberoende styrelseledamöter samt att VD-posten är separerad från ordförandeposten har 

en positiv inverkan på rapporteringen av CSR-aktiviteter (Garas och ElMassah, 2018; Lanis 

och Richardson, 2015; Fernandez-Gago et al, 2016). Jensen (1993) skriver att eftersom en 

ordförandens funktion är att styra styrelsemötena och övervaka processen att anställa, 

avskeda, och utvärdera verkställande direktören, så kan inte verkställande direktören 

genomföra ordförandes övervakningsfunktion separat från sitt personliga intressen. Det är 

alltså nödvändigt att separera ordföranden och verkställande direktörens positioner om 

styrelsen ska vara ett effektivt övervakningsorgan. De senaste två decennierna har företagen 

ökat andelen oberoende styrelseledamöter i sina styrelser. Jo & Harajoto, (2011) och Linck, 

Netter & Yang (2008) menar att det indikerar att oberoende är en viktig faktor i 

styrelsestrukturen. Fernandez-Gago et al. (2016) undersökning visar att oberoende 
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styrelseledamöter påverkar företagens CSR och att detta skulle bero på att oberoende 

styrelseledamöter tenderar att ha en närmare relation med företagets intressenter och att därför 

mer benägna att möta intressenternas krav genom att de har en bättre inblick och kunskap om 

intressenternas förväntningar. Faktorer som skuldsättningsgrad (LEV), avkastningen på 

tillgångar (ROA), företagets storlek (SIZE) och ålder framstår också som viktiga faktorer för 

graden av CSR-aktiviteter (Lanis och Richardsson, 2015). 

 

Porter och Kramer (2006) är av meningen att varje aktivitet som företag utför har en påverkan 

på samhället i stort vilket skapar antingen positiva eller negativa sociala konsekvenser. Vissa 

företag ser CSR-aktiviteter som en risk-management strategi med det primära fokuset att 

förbättra sitt CSR-rykte, vilket skyddar företaget mot risken för ogynnsamma politiska, 

lagstiftande och sociala sanktioner som påföljd vid negativa företagshändelser (Godfrey 2005; 

Minor och Morgan 2011). Då företagen är en integrerad del av samhället behöver de stöd från 

samhället för att vara existensberättigande. Företag som således endast har vinstmaximering 

som huvudfokus, på bekostnad av samhället, kommer på lång sikt inte kunna bibehålla samma 

framgångsrika utvecklingstakt (Roberts 1992; Gray et al. 1995; Deegan 2002). Enligt 

Williams (2007) bör CSR-aktiviteter integreras i företagens verksamhet och långsiktiga 

strategier som ett statement för ansvarstagande i samhället. I dagsläget är det få länder som 

har lagstiftat om CSR-aktiviteter (Avi-Yonah, 2008), men för investerare blir CSR-aktiviteter 

allt viktigare eftersom den framtida resultatutvecklingen kan påverkas av dessa aktiviteter, 

såväl negativt som positivt, och företagens hållbarhetsredovisning utgör således ett viktigt 

inslag i intressenternas värderingsunderlag (Lev et al, 2010). Tydlig, transparent och 

strukturerad kommunikation kring CSR-aktiviteter kan därmed skapa en konkurrensfördel och 

göra företaget mer intressant för såväl investerare och andra intressenter (Russo & Tencati, 

2009).  

 

Att hållbarhetsredovisa innebär att företagen mäter och kommunicerar information om deras 

CSR-relaterade områden, exempelvis CSR-aktiviteter, men även risker och riktlinjer kopplade 

till CSR. Hur företagen ska rapportera information till sina interna och externa intressenter 

kan styras av olika standarder för CSR-rapportering. I de fall det inte finns några styrande 

direktiv om hur framställning av CSR-information ska ske kan företagen välja att inkludera 

informationen i sin årsredovisning eller att tillhandahålla en separat hållbarhetsredovisning 

(Christensen, Hail & Leuz, 2018; Frostenson och Helin, 2018).  Hållbarhetsredovisningar 

(eller i de fall det är tillämpligt ett avsnitt i årsredovisningen) kan innehålla ett brett urval av 

kvantitativ och kvalitativ information om företagens CSR-aktiviteter, risker och riktlinjer. 

Vissa företag väljer att certifiera sin hållbarhetsredovisning genom att låta exempelvis en 
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revisor kvalitetsgranska rapporten. (Sìmnett, Vanstraelen och Chua 2009; Casey och Grenier 

2015).  

Genom att sprida information om CSR-aktiviteter med hjälp av att upprätta en 

hållbarhetsredovisning minskas de informationsasymmetrier som finns mellan olika 

intressenter (Ross 1973; Jensen & Meckling 1976; Frostenson och Helin, 2018).  En effekt av 

utjämning av informationsasymmetrin bland investerare är en förbättrad likviditet på den 

sekundära värdepappersmarknaden, exempelvis påverkas investerarnas förmåga att snabbt 

kunna köpa och sälja aktier med liten kurspåverkan (Verrecchia 2001; Leuz och Wysocki, 

2016). Information om kvalitativa faktorer som påverkar företagsvärdet, vilket framgår av 

hållbarhetsredovisningen, kan även sänka uppskattningsrisken som gör det lättare för 

investerare att uppskatta framtida kassaflöden (Easley och O'Hara 2004; Lambert, Leuz och 

Verrecchia 2007, 2011). Vissa av intressenterna kan använda informationen i CSR-

rapporteringen för att utvärdera företagets bidrag till samhället eller huruvida företaget följer 

sina etiska riktlinjer (Christensen, Hail & Leuz, 2019; Frostenson och Helin, 2018).  

 

Inom miljökänsliga branscher har frivillig hållbarhetsredovisning varit vanligt förekommande 

under en längre tid då dessa företag är medvetna om deras ansvar och påverkan i CSR frågor 

och därmed har hållbarhetsredovisning blivit ett sätt att hantera dessa frågor. Under 1990-talet 

ökade antalet hållbarhetsrapporterande företag markant, (Cerin 2002; Frostenson och Helin, 

2018).  Cerin (2002) skriver att den största anledningen till att företag hållbarhetsredovisade 

var att de ville tillhandahålla sin egen version av företagsinformation i miljödebatten. Företag 

som var verksamma inom branscher som ofta drabbades av miljöskandaler som tex olje- eller 

kemikalieindustrin ville på så vis undvika att deras intressenter fick en negativ bild av dem 

trots att företaget själv inte varit inblandat in någon miljöskandal.  

Hållbarhetsredovisningar har varit vanligast inom gruvindustrin och energibranschen men 

förekommer nu i nästan alla branscher. Genom att visa att ett företag tar ansvar i CSR frågor, 

trots de risker som verksamheten medför, uppnås en högre nivå av legitimitet (Frostenson och 

Helin, 2018). Det vilar på antagandet att det finns ett socialt kontrakt mellan samhället och 

företaget och att företaget därmed kommer att agera inom ramarna för vad som anses 

samhälleligt accepterat (Patten, 1991; Mathew, 1993; Deegan et al., 2000). Samtidigt som 

företaget tar ett ansvar i samhället ser det även till att tillfredsställa sina intressenter genom att 

upprätta en hållbarhetsredovisning, vilket vilar på intressentteorin där företag väljer att se 

bortom aktieägarnas intresse (Hartwig, 2018). Det finns dock de som är av uppfattningen att 

hållbarhetsredovisning endast är till för att ge en förskönad bild av företagens verksamhet 

genom att endast lyfta fram vad företagen är bra på istället för att visa vilket ansvar företaget 

tar i samhället, skeptikerna menar också att hållbarhetsredovisningar är överflödiga, dyra att 
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upprätta och att informationen inte kan användas som beslutsunderlag (Frostenson och Helin, 

2018).   

 

Hållbarhetsrapportering har tidigare inte styrts av några särskilda riktlinjer eller regelverk 

vilket gör att den information som tillhandahållits från företag inte alltid varit jämförbar. Detta 

har lett till att företagen många gånger valt att bara rapportera de delar som är fördelaktiga för 

dem själva. Cerin (2002) menar att om innehållet i företagens hållbarhetsrapporter ska anses 

som trovärdigt behövs ett regelverk som hindrar företagen att agera opportunistiskt och istället 

rapportera det som är väsentligt. Vad som är väsentligt kan skilja sig åt mellan olika 

branscher. EU:s riktlinjer för icke-finansiell rapportering (C/2017/4234) beskriver vad som är 

väsentligt så här “Väsentlig information måste bedömas i ett sammanhang. Information som 

kan vara väsentlig i ett sammanhang behöver inte vara väsentlig i ett annat. Frågor som ska 

övervägas att tas med i den icke-finansiella rapporten är specifika för företagets 

omständigheter, med beaktande av konkreta situationer och sektorsrelaterade 

överväganden”. 

Alliance for Corporate Transparency Project (2019) tar i sin analys om företagens 

rapportering upp att användandet av så kallade konfliktmineraler är ett område som är 

väsentligt att rapportera om inom IT och telecom, medan till exempel markförvärv och hur 

befolkningen inom områden påverkas i samband med uppköp av landområden är väsentligt att 

rapportera inom gruvindustrin.  

 

Efter den finansiella krisen 2007-2008 godkände den Europeiska kommissionen 2011 den så 

kallade Strategi 2020, som innehöll ett mål om att förnya EU:s strategi för hur CSR ska kunna 

användas som ett nyckelverktyg och att anpassa de europeiska riktlinjerna till de globala 

riktlinjerna för CSR för att tillhandahålla ett långvarigt förtroende för anställda och 

konsumenter (Antosova & Csikosova, 2014). Denna strategi betonar också vikten av att 

förbättra synligheten för CSR och sprida god praxis genom integration av CSR i utbildning 

och forskning. Strategin förbättrar också själv- och samregleringsprocesser och företags 

publicerande av social och miljömässig information (European Commission, u.å).  

Från och med 2017 har det tillkommit ett obligatoriskt hållbarhetsredovisningskrav som vilar 

på ett EU-direktiv (2014/95/EU) som antogs år 2014 med krav på att stora företag måste 

upprätta en hållbarhetsredovisning. Direktivet pekar inte ut någon specifik standard för hur 

hållbarhetsredovisningen ska göras, utan tar i Artikel 2 ”vägledning för rapportering” upp att 

”kommissionen ska utarbeta icke-bindande riktlinjer för metoder för rapportering av icke-

finansiella upplysningar, med allmänna och sektorsspecifika ickefinansiella centrala 
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resultatindikatorer, för att underlätta företagens tillhandahållande av relevanta, användbara 

och jämförbara icke-finansiella upplysningar.”  

Sådana icke-bindande riktlinjer har upprättats (C/2017/4234) som stöd till företagen vid 

rapportering. Kommissionen som arbetade fram de principer och uppgifter som beskrivs i 

riktlinjerna baserade sitt arbete på både nationella, EU-baserade och internationella ramverk. 

Bland annat har  

● GRI  

● Climate Disclosure Standards Board 

● ISO 26000 från Internationella standardiseringsorganisationen 

● OECD:s riktlinjer för multinationella företag 

● Sustainability Accounting Standards Board 

● FN:s mål för hållbar utveckling, resolutionen av den 25 september 2015 Att förändra 

vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling  

och många fler ramverk använts som underlag. Riktlinjerna är avsedda att hjälpa företag att 

utarbeta relevanta, användbara och kortfattade icke-finansiella rapporter i enlighet med kraven 

i direktivet. EU-direktivet redogör för minimikravet av rapportering och det står länderna fritt 

att skärpa dessa krav på nationell nivå, så har också skett i vissa länder vilket lett till att fler 

företag nationellt sett omfattas av det nya direktivet och antalet hållbarhetsredovisande företag 

kommer att öka markant (Frostenson & Helin, 2018).  

 

2.3 CSR och Bolagsskatt  

Att företag betalar skatt är av stor betydelse för nationer runt om i världen och ur ett 

medborgarperspektiv är det av intresse att ett företag betalar sin rättvisa del av dessa. Skatter 

utgör dock en nyckelfaktor i beslutsfattandet i många företag. Lanis & Richardson (2015) 

hävdar att det blir allt vanligare att företagen beslutar om åtgärder som uteslutande utformas 

för att sänka företagens skatter genom skatteundvikande aktiviteter.  

Avi-Yonah (2008) skriver att om betalning av företagsskatt endast uppfattas som en 

affärstransaktion kommer denna att betraktas som vilken annan kostnad som helst i företaget 

och att företaget då kommer att göra vad det kan för att minimera kostnaderna. Andra menar 

att företagens skatt betraktas som en del av samhällskontraktet och utgör den avgörande 

funktionen för att hjälpa till att finansiera tillhandahållandet av offentliga varor i samhället så 

som nationellt försvar, utbildning, hälsovård, brottsbekämpning och kollektivtrafik 

(Freedman, 2003; Landolf, 2006;Friese, Link, & Mayer, 2008). Att ägna sig åt 

skatteundvikande beteende kan ha en negativ påverkan på samhället. Detta genom att 

företaget inte betalar sin “rättvisa andel” av skatt till staten för att finansiera offentliga varor 

vilket i sin tur kan leda till en betydande och i värsta fall oåterkallelig förlust för samhället 
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som helhet. (Freedman 2003; Slemrod 2004; Landolf 2006; Williams 2007; Erle 2008; Friese 

et al. 2008;Schön 2008). Bristen på skatteintäkter leder ofta till att intressenter får en negativ 

syn på företaget vilket påverkar deras ställning i samhället och i värsta fall kan det leda till att 

företaget upphör(Williams 2007; Erle 2008; Hartnett 2008). Ett företags beslut om hur långt 

det är beredda att gå för att minska skattskyldigheten påverkas i stor utsträckning av dess 

inställning till CSR, grundläggande etiska frågor och hur pass stor hänsyn företaget tar till vad 

som är lagligt (Christensen och Murphy 2004; Desai och Dharmapala 2006; Avi-Yonah 

2008). Williams (2007) indikerar att den viktigaste konflikten som uppstår vid tillämpning av 

CSR-principer på företagsskatt är de områden där ett företag kan minska sin skatteskuld 

genom skatteundvikande och skatteplanering. Frågor om hur ett företag ser på 

skattebetalningar och CSR kan kopplas till ett antal olika företagsekonomiska teorier.  

Debatten kring skatteundvikande är inte bara en fråga om skattebetalarnas moral; det är en 

debatt kring skattebetalarnas uppfattning om lag, hur de förhåller sig till regler, rollen för den 

legala tekniken och lämplig publicitet av rättsliga konstruktioner. Eftersom 

skatteoptimeringssystem förlitar sig på en uppfattning om laglighet som inte är allmänt 

accepterad kan företagen vara mer sårbara för motsidan av den juridiska argumentationen än 

de verkar (Cornut, 2019).  

Företag som utför CSR-aktiviteter tenderar oftast att ta hänsyn till inte enbart aktieägarnas 

intressen men även ekonomi, miljö och samhället i stort. Skatteundvikande anses således vara 

ett opportunistiskt beteende som bryter mot det osynliga avtalet mellan företag och samhället; 

det resulterar i höga sociala kostnader, vilket hindrar regeringens rätt att samla in skatt från 

företag och leder till att allmänintressen offras (Weisbach 2002; Williams 2007). Av denna 

anledning betraktas att betala skatt som en metod för företagen att bidra till samhället och 

detta är förenligt med målet om CSR.  

 

2.4 Positivt samband CSR och bolagsskatt  

I tidigare forskning finns studier som visar på ett positivt samband mellan CSR och 

benägenheten att betala skatt medan andra studier visar på det motsatta, forskarna förklarar 

skillnaderna med att det kan vara vissa grundläggande teorier om företagsstyrning som ger 

motiven till CSR-aktiviteter och skatteundvikande. (Kim, Park och Wier, 2012; Col & Patel, 

2019) De studier som visar på ett positivt samband menar att företagen har en etisk kultur 

som bottnar i att de agerar på ett liknande sätt i alla frågor, t.ex. att det är etiskt rätt att ägna 

sig åt CSR-aktiviteter och att det är lika etiskt rätt att betala skatt på de vinster företaget gör 

(Kim, Park och Wier, 2012). Ur ett företagskultursperspektiv (Kreps 1990), har CSR en 

positiv effekt på viljan att betala skatt (Lanis och Richardson 2012).  
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2.4.1 Företagskulturteorin 

Denna teori utgår från att ett företag har vissa värderingar, normer och regler som bidrar till 

att olika frågor behandlas på samma sätt och beslut fattas utifrån detta förhållningssätt. Om ett 

företag har höga moraliska värderingar som styr viljan att engagera sig i CSR-aktiviteter 

borde samma värderingar bidra till viljan att betala skatt för att ta sin del av ansvaret för 

samhället. Lanis & Richardson (2015) och Hoi et. al. (2013) fann just detta samband i sina 

studier, att företag med hög CSR-poäng är mindre troliga att ägna sig åt skatteplanerande 

aktiviteter. 

 

2.4.2  Intressentteorin  

Intressentteorin grundar sina antaganden i att företag agerar för att tillfredsställa alla sina 

intressenter, det vill säga inte bara aktieägarnas intressen, och menar att ju viktigare en 

intressent är för företaget desto mer kommer företaget anstränga sig för att underhålla denna 

relation och anpassa sig efter deras önskemål (Hartwig, 2018). Företagens intressenter kan 

vara många och ha olika förväntningar på företagen, kunder, aktieägare och staten har alla 

olika intressen i ett och samma företag. I många fall blir det då viktigare att visa att företaget 

bidrar till den sociala välfärden och samhället genom att företaget betalar skatt än att ge 

maximal vinst till aktieägarna. Cordeiro och Tewaris (2015) studie visar just på detta samband 

mellan företagens agerande och intressenternas reaktioner. Hanlon och Slemrod (2009) fann i 

sin studie att företagens aktiekurser sjönk om det uppdagades att företaget skatteplanerade allt 

för aggressivt, det var också en mer negativ påverkan på företag i detaljhandeln än i övriga 

branscher vilket de menar beror på att delar av reaktionen kan kopplas till konsumenternas 

reaktion. 

 

2.5 Negativt samband CSR och bolagsskatt  

Nyligen genomförda studier har undersökt förhållandet mellan CSR och skatteundvikande 

och argumenterar för att sambandet varierar beroende på vilka olika perspektiv forskningen 

intar.  De studier som istället visar på ett negativt samband (Li, Lu och Li, 2019; Col och 

Patels, 2019; Hoi, Wu och Zhang, 2013) hävdar att företagen ser CSR-aktiviteter som ett 

substitut för skattebetalning och därför skatteplanerar för att betala så lite vinstskatt som 

möjligt, och att de ägnar sig åt CSR-aktiviteter i första hand för att bli accepterade av deras 

intressenter.  
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2.5.1 Legitimitetsteorin  

Att företag väljer att redovisa CSR-aktiviteter kan ofta förklaras med hjälp av olika teorier. 

Den vanligaste är legitimitetsteorin eftersom den bygger på uppfattningen om  att det finns ett 

”Socialt kontrakt” mellan företagen och samhället (Patten, 1991; Mathew, 1993; Deegan et 

al., 2000). Enligt legitimitetsteorin vill företag agera på ett sätt som ryms inom samhällets 

normer för att deras verksamhet ska anses vara legitim (Deegan, 2002). Samhällets gränser 

och normer är inte statiska utan ändras över tid. Detta gör att företagen måste vara 

uppmärksamma på dessa förändringar och att företagen kan anpassa sig till dem för att 

fortsätta anses som legitima i samhället (Hartwig, 2018). Om denna teori stämmer förmodas 

företagens rapportering av positiva CSR-aktiviteter öka om det finns en skillnad mellan 

företagets handlingar och vad samhället förväntar sig, tex om företaget ägnar sig åt 

skatteundvikande beteende. CSR-informationen som rapporteras är då avsedd att stilla 

allmänhetens oro och visa att företaget uppfyller samhällets förväntningar (Deegan et al., 

2002). Företag kan då ägna sig åt positiva CSR-aktiviteter för att bibehålla sin legitimitet i 

samhället och få ett godkännande för sitt agerande i stort trots att skatteundvikande är en 

handling som kan anses vara bedräglig. Legitimitetsteorin bekräftas i Lanis och Richardson 

(2012) studie där det negativa sambandet mellan CSR-rapportering och skattebetalningar är 

konsekvent och statistiskt signifikant. 

 

2.5.2 Riskhanteringsteorin 

Riskhanteringsteorin, som i många delar liknar legitimitetsteorin, har perspektivet att företag 

antas öka sina CSR-ansträngningar när de väljer att undvika att betala skatt. Med andra ord 

kommer viljan att betala skatt minskas när företagen ökar sin CSP. CSP används i dessa fall 

som ett substitut till skattebetalningar för att företagen vill förbättra sitt moraliska kapital och 

därigenom mildra riskerna för negativ publicitet. Li, Lu och Li (2019), Col och Patels (2019)  

och Shiu och Yang (2017) fann i sina studier att CSR-aktiviteter fungerar som ett 

försäkringsskydd för bolagets värde genom att företag säkrar sig mot de potentiella negativa 

konsekvenserna och reducerar risken för dåligt rykte på grund av skatteundvikande genom att 

öka de positiva CSR-aktiviteterna och rapportera om dem. Shiu och Yangs (2017) studie visar 

att kontinuerligt och långsiktigt engagemang i CSR har en försäkringsliknande effekt vid en 

negativ händelse. Författarna har inte kunnat påvisa någon sådan effekt vid kortsiktiga CSR-

engagemang och menar att det beror på att företagens intressenter kan i dessa fall vara 

skeptiska till företagens verkliga motiv och att någon moralisk trovärdighet inte byggts upp 

ännu. Vidare menar det att den försäkringsliknande effekten inte är något som kan utnyttjas 
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flera gånger utan effekterna försvinner snabbt om det inträffar ytterligare negativa händelser, 

varpå CSR-anspråk inte kan nyttjas i kommunikationen med omvärlden mer än en gång vid en 

eventuell kris. 

 

2.6 Inget samband CSR och bolagsskatt  

Bland forskning om sambandet mellan CSR och bolagsskatt finns det studier som inte hittar 

några argument för ett samband mellan CSR och bolagsskatt (Landry, Deslandes och Fortin, 

2013; Watson, 2015). Enligt deras studier finns det inget direkt samband mellan CSR och 

bolagsskatt då det finns en del externa faktorer såsom ägarstruktur, finansiella prestationer 

och resurstillgänglighet som påverkar CSR och bolagets skattebeteende. Aktieägarteorin har 

en nära koppling till påståendet om icke existerande samband mellan CSR och bolagsskatt 

och för denna teori redogörs nedan.  

 

2.6.1 Aktieägarteorin 

Aktieägarteorin menar att alla aktiviteter i ett bolag görs endast för att öka värdet för 

företagets delägare, (Nelling & Webb, 2009). Davis, Guenther, Krull, och Williams, (2016) 

har i sin studie granskat hållbarhetsrapporter och funnit att det finns två olika synsätt på 

betalning av skatt. Vissa företag anser att skattebetalningar är ett viktigt bidrag till samhället 

enligt det sociala samhälleliga kontraktet som företaget har. Enligt det andra synsättet leder 

(ökade) skattebetalningar till minskade möjligheter för företag att investera (alternativkostnad) 

vilket då begränsar utvecklingsmöjligheter och därmed sammankopplade möjligheter till 

investeringar, innovationer och jobbskapande. Vidare skriver författarna att om det finns 

ekonomiska motiv att ägna sig åt CSR-aktiviteter och/eller skattebetalningar samt 

rapportering av dessa kommer företaget att göra det eftersom det bidrar till att öka värdet på 

företaget och även påverka företagets anseende hos intressenter, men dessa två är helt 

oberoende av varandra. Utifrån det förda resonemanget ska varje aktivitet i sig bidra till en 

ekonomisk vinst i företaget, och det finns därmed inget samband mellan företagens 

skattebetalningar och deras CSR-aktiviteter eftersom dessa ses som separata investeringar.  

 

2.7 Hur hållbarhetsredovisning kan kopplas till CSR-aktiviteter och 

skatteundvikande beteende 

En av flera parametrar som kan rapporteras som en del i företagens hållbarhetsredovisning är i 

vilken utsträckning företagen betalar skatt. Samhällets efterfrågan på transparens och 

information kring skattefrågor ökar stadigt och bevakas i allt större utsträckning av media och 

företag förväntas betala sin “rättvisa andel” av skatt till staten för att finansiera offentliga 
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varor (Freedman 2003; Slemrod 2004; Landolf 2006; Williams 2007; Erle 2008; Friese et al. 

2008; Schön 2008; PwC, 2013). Dyreng, Hoopes, och Wilde (2016) fann i sin undersökning 

att företag som utsattes för granskning och påtryckningar från omvärlden ändrade sitt 

skattebeteende. Deras undersökning omfattade brittiska företag med dotterbolag. I 

Storbritannien finns en regel att företagen ska redovisa i vilka länder dotterbolagen har sitt 

säte, men regeln efterlevdes inte fullt ut när undersökningen gjordes. Resultatet från 

undersökningen visade att de företag som utsattes för offentligt tryck ökade sina upplysningar 

om dotterbolagen, minskade skatteundvikandet och minskade användningen av dotterbolag i 

skatteparadisländer jämfört med de bolag som inte utsattes för det offentliga trycket. 

 

Intressenternas tryck på organisationer om ett moraliskt beteende genom CSR-aktiviteter leder 

till ett isomorfiskt beteende bland företagen där likformighet eftersträvas. De företag som 

tidigt uppfattar vad intressenterna efterfrågar gör det för att få en konkurrensfördel genom att 

de under en tid skiljer sig från konkurrenterna (Chesbrough och Crowther 2006). De företag 

som senare anpassar sig till intressenternas påtryckningar, anammar andra företags praxis i 

syfte att visa för viktiga intressenter att även de uppfyller de sociala normerna (Chesbrough 

och Crowther 2006).  

 

I dagens digitala samhälle där information förstärks och distribueras snabbt och där komplexa 

frågor sammanfattas på ett grovt och ofta felaktigt sätt kan den allmänna opinionen få 

förödande effekter för ett företag innan de ens haft en chans att förklara sin ståndpunkt (PwC, 

2013). Skatterelaterade upplysningar som kan uppfattas som negativa, kan då leda till att 

företagets renommé påverkas och att kunder och andra intressenter omvärderar företaget. Det 

kan resultera i att företaget behöver öka kostnaderna i syfte att upprätthålla sitt rykte, inte 

minst för aktieägarna.(Ernst & Young 2014).  

 

 PwC skriver också i sin rapport från 2013 att företagsledares attityd till skatteplanering 

varierar mycket mellan olika regioner, och att i deras undersökning menade endast 31 % av de 

största företagens ledare att företagens attityd till skatteplanering var en prioriterad fråga. PwC 

menar att detta är en allvarlig risk i nuvarande företagsklimat. Regeringar, tillsynsmyndigheter 

och allmänheten är generellt sett mer fokuserad på skatt än förut och som tidigare tagits upp, 

så finns det betydande renommérisker kring detta ämne. Företagens policy kring 

skatteplanering bör därför vara en nyckelfaktor i deras strategiska prioritering. (PwC, 2013). 
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2.8 Sammanfattning och hypoteser  

Mot bakgrund i ovanstående teorier, så förväntas företag med bra CSR-prestationer vara mer 

försiktiga när det gäller skatteundvikande aktiviteter, eftersom detta kan motverka de 

potentiella positiva effekter som CSR-aktiviteterna ger. Således är vår forskningshypotes 

enligt följande:  

 

H1: allt annat lika, det finns ett negativt samband mellan CSR-prestationer, och viljan att 

betala skatt efter att tvingande lagstiftning om hållbarhetsredovisning införts.  

H2: allt annat lika, det finns ett positivt samband mellan CSR-prestationer, och viljan att 

betala skatt efter att tvingande lagstiftning om hållbarhetsredovisning införts.  

H3: allt annat lika, det finns inget samband mellan företagens CSR-prestationer och viljan att 

betala skatt efter att tvingande lagstiftning om hållbarhetsredovisning införts.  
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3. Metod 
Detta kapitel presenterar den vetenskapsfilosofi som legat till grund för studien och den 

forskningsansats som studien baseras på. Därefter redogörs för studiens empiriska metod där 

urval och metod för insamling av data läggs fram, sedan följer studiens metoder för 

dataanalysen. Till sist beskrivs de kriterier för företagsekonomisk forskning och hur studien 

kommer att beakta dessa kriterier.  

 

3.1. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt  
Det finns två filosofiska traditioner i den moderna vetenskapen, epistemologi och ontologi. 

Sohlberg & Sohlberg(2013) beskriver dessa som att epistemologi är läran om kunskapen och 

vad som är legitim och acceptabel kunskap, medan ontologi kan sägas vara läran om 

världsbilder det vill säga uppfattningen om hur världen och verkligheten ser ut. I samband 

med dessa två filosofiska traditioner talas om två olika inriktningar för hur de ska tolkas, 

positivistisk och hermeneutisk inriktning. Den hermeneutiska traditionen inriktar sig på 

tolkning och förståelse medan den positivistiska forskningsfilosofin betonar logisk stringens 

som en viktig del i forskningen och att metodologin ofta är kvantitativ och inriktad mot 

mätbarhet samt att metoden har ett objektivt och neutralt förhållningssätt (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013). Stringens betonar vikten av att se kausala samband i främst kvantitativa 

studier. Då vi i vår studie kommer att använda oss av mätbar och objektiv data har vi valt att 

arbeta utifrån en positivistisk forskningsfilosofi och tillämpa en deduktiv forskningsansats. 

Bryman och Bell (2013) förklarar den deduktiva processen som en bevisande process där 

redan existerande teorier används för att dra slutsatser från observationer och där resultaten 

sedan återförs till den samlade teori som hör till ett visst studieområde.  

Teori → hypotes(er) → datainsamling → resultat → hypoteserna bekräftas 

eller förkastas → omformulering av teorin 
Figur 2. Egen tolkning av den deduktiva ansatsen beskriven av Bryman och Bell (2013).  

Studien tar en hypotetisk deduktiv ansats där data samlas in om forskning och teorier som 

finns inom CSR-området för att därefter med hjälp av kvantitativ metod baserad på hypoteser 

undersöka det verkliga utfallet. Det finns tidigare forskning om sambandet mellan CSR och 

skattebetalningar men vi har inte hittat någon forskning inom området som visar vad som 
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händer med företagens skattebetalningsbeteende när en tvingande lagstiftning om 

hållbarhetsredovisning införs inom Europa. 

 

Insamling av data om existerande studier inom ämnet har gjorts genom att främst studera 

vetenskapliga artiklar och i mindre utsträckning företagsekonomisk litteratur och relevanta 

elektroniska källor. För att hitta de artiklar som använts har vi använt oss av sökmotorer som 

Google Scholar och Discovery samt mer ämnesspecifika databaser som Scopus, Emerald 

samt Academic Search Elite, samtliga rekommenderade och tillhandahållna av Högskolan i 

Gävle. Referenslistor i artiklar vi läst har också varit en källa till information för vår studie. I 

enlighet med Bryman och Bells (2013) rekommendation att genom bra sökord kunna hitta 

lämpliga referenser, så har vi utgått från de företagsekonomiska termer som används i 

studentlitteraturen. Vi har även arbetat med synonymer och försökt anpassa vårt språk efter 

den källa vi har letat efter. Exempel på sökord vi har använt är: ¨Social corporate 

responsibility¨, “CSR” och ¨sustainability reporting¨ i kombination med ¨Tax avoidance¨, 

¨Tax behaviour¨.  

 

Studien har en kvantitativ forskningsansats som innebär att empirisk data kommer att 

inhämtas och analyseras med hjälp av naturvetenskapliga metoder (Bryman & Bell, 2013). 

Sammanfattningsvis har studien en kvantitativ deduktiv ansats, vilket är i linje med 

positivismen såsom beskriven ovan. Den empiriska datan är att betrakta som sekundär då den 

kommer att inhämtas från Thomson Reuters datastream databas, vi kommer gå närmare in på 

den sekundära datan i avsnittet 3.2 Datainsamlingsmetod.  

 

Studien har en longitudinell design, vilket Bryman och Bell (2013) beskriver som en 

designkategori som främst används för att kartlägga förändringar. Ett urval studeras en gång 

vid ett tillfälle, och kommer därefter att studeras ytterligare minst en gång vid ett annat 

tillfälle. Det finns två typer av longitudinell design; panelstudie och kohortstudie. I denna 

uppsats kommer panelstudie användas, vilket innebär att fokus läggs på ett urval och 

genomförandet av en datainsamling vid minst två tillfällen. Vår uppsats bygger på jämförelse 

mellan perioden innan samt perioden efter införandet av EU-direktivet om tvingande 
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hållbarhetsredovisning för större bolag. Genom att använda en longitudinell design har vi 

möjlighet att utföra datainsamlingen för två perioder på samma urval.   

EU införde tvingade lagstiftning om CSR-rapportering från och med 1 jan 2017 för företag 

med fler än 500 anställda (EU-direktiv 2014/95/EU), vi avser därför mäta om och i så fall hur 

deras skattebetalningsmönster förändrats mellan åren 2015-2018, det vill säga. 2 

redovisningsår före införandet av tvånget och 2 år efter. 

 

Datan som har samlats in från Thomson Reuters databas, har förts över till excel, vartefter 

datan har bearbetats i statistikprogrammet IBM SPSS.  

 

3.2 Datainsamlingsmetod  

För att kunna göra denna studie behövs kvantitativ data i form av ekonomiska och 

hållbarhetsmässiga nyckeltal från företagens årsredovisningar. Datan finns sammanställd i 

och hämtas från Thomson Reuters datastream databas. Metoden som används har en 

longitudinell design som bygger på en jämförelse mellan före och efter att en tvingande regel 

införts. Då datan redan tidigare har samlats in till Thomson Reuters datastream databas anses 

den empiriska datan som inhämtas vara av sekundär art (Eriksson, 2018).  

Databasen anses vara världens största finansiella databas (Adrian, 2010) och används 

frekvent i företagsekonomisk forskning på grund av den stora mängden data som databasen 

inkluderad (Ince och Porter, 2006).  

 

Den beroende variabeln i modellen är den ESG score som återfinns i Asset 4 index i Thomson 

Reuters datastream databas.  

Asset4-index har tre kategorier vilka alla innehåller olika parametrar, kategorierna är:  

● Miljö 
● Socialt ansvar 
● Företagsstyrning 

 

Miljökategorin baseras på parametrar om utsläpp, resursminskning och produktinnovation. 

Inom den sociala kategorin hittar vi parametrar om sysselsättning, hälsa, säkerhet, utbildning, 

mångfald med mera. Den sista kategorin, företagsstyrning, baseras på parametrar om 

styrelsestruktur, styrelsefunktion, kompensationspolicy, aktieägares rättigheter och strategi.  
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Datan som erhålls i de olika kategorierna tilldelas så kallade ESG-poäng där 0 är lägst och 

100 är högst på en skala från 0 till 100 (Thomson Reuters, 2017). Genom ESG poäng kan 

CSR arbete kvantifieras och användas för jämförelse. 

 

3.3 Studiens population, urval och bortfall  

Studien utgår från ett icke slumpmässigt urval av såväl publika som privata företag som har 

sitt säte inom den Europeiska Unionen. Genom användning av en kvantitativ studie är syftet 

att projicera resultatet av denna studie utöver hela populationen som undersöks. Enligt 

Bryman och Bell (2013) är dock ett slumpmässigt urval att föredra om projicering sker. Då 

studien går ut på en viss insamling av data om CSR information och ETR har det ej varit 

möjligt att ta ett slumpmässigt urval.  

Då hållbarhetsredovisningskravet har införts i EU för stora företag kommer populationen 

endast innehålla stora företag. Med stora företag menas företag med fler än 500 anställda. 

Urvalet innefattar samtliga icke-finansiella företag inom den Europeiska Unionen som är 

listade i Asset4 index, vilket ger 332 observationer från åren 2015-2018. Finansiella institut 

har exkluderats från urvalet på grund av att de ofta har andra skatteregler vilket skulle kunna 

leda till missvisande resultat.  

Genom att använda data från samtliga företag inom Europeiska Unionen som är listade i 

Asset4 index förutom finansiella institut säkerställer vi att vi har ett representativt urval och 

tillräckligt med data för att kunna dra slutsatser som kan projiceras till hela populationen. 

Generalisering kan dock endast göras till den population som urvalet gjorts från (Bryman & 

Bell, 2017). 

 

Följande filter har tillämpats för att skapa den totala populationen som urvalet sedan baseras 

på:  

 

Företag med huvudkontor inom EU 

Då syftet med studien är att undersöka hur skattebenägenheten har förändrat sig före och efter 

införandet av obligatorisk hållbarhetsredovisning för europeiska bolag med fler än 500 

anställda, bygger modellen endast på företag som har sitt huvudkontor i Europa.  
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Antal helltidsanställda (FTE)  

Endast bolag med fler än 500 heltidsanställda omfattas av det nya EU-direktivet.  

 

Sektor  

Finansiella institut och finansbolag (såsom försäkringsbolag) har exkluderats från 

populationen på grund av eventuell påverkan på forskningsresultatet på ett icke önskat sätt på 

grund av andra skatteregler.  

 

3.4 Operationalisering 

I detta avsnitt kommer de generella begreppen som används i studien att omvandlas till 

mätbara storheter, vilket är i linje med strävan efter operationalisering av varje begrepp inom 

den positivistiska vetenskapstraditionen (Sohlberg och Sohlberg, 2013). I studien används en 

linjär regression för varje hypotes för att testa sambandet mellan benägenheten att betala skatt 

och CSR. Här nedanför redogörs för de olika beroende och oberoende variabler som ingår i 

regressionen samt de kontrollvariablerna.  

 

3.4.1 Den beroende variabeln  

 

ETR (Effective tax Rate)  

Den beroende variabel som används i modellen är ETR, Effective tax Rate, som på svenska 

kallas för den effektiva skattesatsen. Den effektiva skattesatsen mäter den inbetalda 

inkomstskatten i förhållande till resultat före skatt (Huseynov & Klamm, 2012; Davis et al., 

2016). Denna variabel är ett av de mått som används oftast i samband med undersökning av 

företagets skattebetalningsbeteende (Hoi et al., 2013; Huseynov et al., 2012; Laguir et al., 

2015; Landry et al., 2013; Lanis et al., 2012b; Davis et al., 2016; Watson, 2015), då det inte 

finns ett direkt mått som anger beteendet.  

 

ETR är definierad som total inkomstskatt som visas i bokslutet dividerat med redovisade 

intäkter före skatt, vilket kalkyleras årsvis. ETR måste vara positivt (Kiesewetter och 

Mantheys, 2017).  

 

ETR= Inkomstskatt / inkomst före skatt  
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3.4.2 Den oberoende variabeln  

Här nedan redogörs för den oberoende variabel som har inkluderats i regressionen samt en 

kort förklaring till varför den har inkluderats i regressionen.  

 

CSR PERFORMANCE (CSP) 

Vår oberoende variabel i denna studie beskrivs som CSR performance (CSP), och baseras på 

Thomson Reuters ESG Score. ESG score är hämtad från Thomson Reuters datastream 

databas och baseras på data från perioden 2015-2018. Databasen beskriver ESG score som en 

övergripande företagspoäng baserad på självrapporterad information inom område för miljö, 

social och corporate governance.  

 
Figur 3: ESG-betyg (Refinitiv, 2019). 

 

3.4.3 Kontrollvariabler  

För att kontrollera för andra effekter på skatteundvikande (ETR),  

inkluderar vi flera variabler från litteraturen i vår bas regressionsmodell som avser: (1) 

bolagsstyrning, och (2) konventionella bestämmande faktorer för skatteundvikande. De 

data för kontrollvariablerna samlades in från Thomsons Reuters datastream databas.  

 

BOARD OF DIRECTOR INDEPENDENCE (BODI)  

Variabel ‘Styrelsens oberoende (BODI)’ kontrollerar för skillnader i omfattningen av 

oberoendet av de styrelseledamöterna. Fama och Jensen (1983) hävdade att styrelsen är den 

högsta interna kontrollmekanismen för att övervaka ledningens aktiviteter. De argumenterade 
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för att externa styrelseledamöter har incitament att genomföra sina övervakande uppgifter och 

inte samarbetar med toppchefer för att överta aktieägarnas förmögenhet, så tillägget av 

oberoende styrelseledamöter ökar dess förmåga att övervaka företagsledningen effektivt. 

Lanis och Richardson (2011) fann att en högre andel av oberoende ledamöter i styrelsen 

minskar skatteundvikelsen. BODI mäts i procent som andelen styrelseledamöter som är 

oberoende styrelseledamöter. Parametrar som Thomson Reuters databas tar hänsyn till är om 

företaget har en policy avseende oberoende av styrelseledamöter, om bolaget strävar efter att 

upprätthålla en välbalanserad styrelse genom ett adekvat antal oberoende styrelseledamöter, 

vilket då leder till att oberoende styrelseledamöter bibehåller integritet och oberoende i 

beslutsfattande (Thomson Reuters databas).  

 

Utöver ovannämnda bolagsstyrnings kontrollvariabel inkluderar vi också flera 

kontrollvariabler avseende skatteundvikande i vår bas regressionsmodell: företagets 

storlek (SIZE), hävstång (LEV), kapitalintensitet (CINT) och avkastning på tillgångar (ROA). 

 

STORLEK (SIZE)  

Specifikt används SIZE (mätt som den naturliga logaritmen för totala tillgångar) för att 

kontrollera för storlekseffekter. Baserat på tidigare forskning (Zimmerman 1983), förväntar vi 

oss att större företag är mer skatteundvikande än mindre företag eftersom de har större 

ekonomisk och politisk makt jämfört med mindre företag och kan minska sin skattebörda i 

enlighet därmed. 

 

LEVERAGE (LEV) 

LEV är långsiktig skuld dividerat med totala tillgångar och kallas även för 

skuldsättningsgrad. Tidigare forskning (Gupta och Newberry 1997) fann att LEV är positivt 

förknippat med skatteundvikande på grund av avdragsgilla räntebetalningar. Med det menas 

att företag med en hög skuldsättningsgrad kommer att använda avdragsgilla räntebetalningar 

med regelbunden för att underlätta för en aggressiv skatteplanering och därmed en minskning 

av skattebetalningarna (Gupta et al., 1997; Hoi et al., 2013; Stickney & McGee, 1982). Enligt 

Col och Patel (2016) är dessa företag mindre benägna att fokusera på CSR-prestationer. LEV 

variabeln granskar de effekter som kan uppstå på grund av skuldsättningsgraden. 
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Variabeln mäts som följande (Davis et al., 2016; Hoi et al., 2013; Huseynov et al., 2012):  

 

Leverage= totala skulder / totala tillgångar , uttryckt i procent.  

 

CINT 

CINT är nettotillgångar dividerat med totala tillgångar. Enligt Gupta och Newberry (1997) är 

CINT positivt förknippat med skatteundvikande på grund av accelererade 

avskrivningskostnader motsvarande tillgångens livslängd.  

 

CINT = nettotillgångar / totala tillgångar  

 

RETURN ON ASSETS (ROA) 

Lönsamhetsvariabel, ROA (Adhikari et al. 2006) ingår också som kontrollvariabel i studien. 

På grund av de motstridiga resultaten som erhållits för dessa variabler i tidigare forskning gör 

vi inga förutsägelser för ROA (Lanis & Richardson, 2015).  

 

ROA= Inkomst före skatt / totala tillgångar  

 

3.4.4 Regressionsmodell  

För att undersöka sambandet mellan redovisade CSR-prestationer och skatteundvikande ställer 

vi upp följande regressionsmodell, baserad på den beroende variabeln ETR mot den oberoende 

variabeln CSP:  

DEPVARi,t = β0 + β1CSPi,t + ΣβkCONTROLSk + εi,t 

 

DEPVARi,t är den beroende variabeln för fall i och för tidsperiod t. 

● ETR (EBITDA) = Den effektiva skattesatsen är inkomstskatt dividerat med resultat före 

avdrag och tillägg av finansiella poster, avskrivningar samt nedskrivningar i. 

β0 är koefficienten för regressionens intercept.  

 

β1-6 är förklaringskoefficienten för effekten av oberoende variabeln på beroende variabeln. 



HÖGSKOLAN i GÄVLE                        

                                                                          

Akademin för utbildning och ekonomi  

 

27 

 

 

CSPi,t är  den oberoende variabel för fall i och för tidsperiod t.  

 

CONTROLSk är samtliga kontrollvariabler nedan för fall i och för tidsperiod t. 

 

● BOARD OF DIRECTOR INDEPENDENCE (BODI)  
● STORLEK (SIZE)  
● LEVERAGE (LEV) 
● CINT 
● RETURN ON ASSETS (ROA) 

 

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

Detta mynnar ut till följande regression för att testa studiens hypoteser:  

 

ETR= β0 + β1CSP + β2 BODI + β3 SIZE + β4 LEV + β5CINT + β6ROA + ε 

 

3.5 Analysmetoder  

Här nedanför redogörs för de olika analysmetoder som har används för att undersöka 

centraltendensen och spridning av datan, sambandet mellan två variabler samt äkta samband i 

regressionen.  

 

3.5.1 Univariat analys  

Analysmetoderna inleds med en univariat analys av samtliga variabler. Analysen går ut på att 

undersöka centraltendensen och spridningen av datan med hjälp av median, medelvärdet, 

minimum och maximumvärden samt standardavvikelsen (Bryman och Bell 2013; Djurfeldt, 

Larsson och Stjärnhagen 2010).  

 

Medelvärdet och standardavvikelsen är de mått på centraltendensen som oftast används, men 

enligt bland annat Bryman och Bell (2013) är risken med dessa mått att de kan påverkas av 

avvikande extremvärden, som då ger ett snedvridet resultat. Genom användning av medianen 

som mått på centraltendensen utesluts påverkan av extremvärden. Spridningen i resultatet 

beräknas genom minimum och maximumvärdet och första samt tredje kvartilen, vilket omfattar 
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de kvartiler som är under respektive över medianen (Bryman och Bell, 2013; Moore et al, 

2011). 

Den univariata analysen har utförts baserad på deskriptiva datan hämtad från Thomson 

Reuters databas och bearbetad i IBM SPSS. Den univariata analysens resultat redovisas i 

avsnitt 4.1 Deskriptiv analys. Den deskriptiva datan framställt i tabell 1.  

 

3.5.2 Bivariat analys  

Efter utförandet av univariat analysen utförs en bivariat analys där sambandet mellan två 

variabler undersöks (Olsson och Sörensen, 2011). Pearsons r analysmetod är att föredra vid 

undersökning av relationen mellan kvot- och intervallvariabler. Analysen resulterar i 

korrelationskoefficienter som tyder på ett visst mått av samband mellan variablerna. 

Korrelationskoefficienten ligger mellan 1 och -1 där ett tal nära 1 samt -1 tyder på ett starkt 

samband. Ett tal nära 0 visar däremot på ett svagt samband. Riktningen på sambandet 

återspeglas i om talet är positivt eller negativt, och förklarar hur en variabel fluktuerar i 

förhållande till en annan variabel (Bryman och Bell, 2013).  

 

För att kunna analysera sambandet mellan ETR och CSR-aktiviteter i denna studie, genomförs 

ett korrelationstest baserat på Pearsons r mellan ETR och CSP som mått på CSR-aktiviteter. 

En statistisk signifikansnivå för acceptans av ett resultat sätts till p < 0,05. Inom 

samhällsvetenskaplig forskning anses denna signifikansnivå vara den högst möjliga 

acceptabla nivån för att kunna acceptera risken att sambandet som resultatet visar inte 

existerar (Bryman och Bell, 2013; Denscombe, 2016, Lantz, 2014). För att få en mer utförlig 

bild av variablerna och deras samband tas även hänsyn till de resultat vars signifikansnivå är 

lika med p < 0,10. Den bivariata analysen presenteras i avsnitt 4.2 samt tabell 3.  

 

3.5.3 Multivariat analys  

För att kunna testa studiens hypoteser används regressionsanalyser. Genom att utföra en 

multivariat analys kan studien säkerställa att korrelationen som regressionsanalyserna tyder 

på är äkta och inte skenbart(Bryman och Bell, 2013; Djurfeldt et al., 2010). Detta 

tillvägagångssätt har använts i ett flertal studier om CSR-prestationer och företagets 

skattebetalningsbeteende, vilket är en av anledningarna till att vi väljer att tillämpa denna 

analys på vår studie (Davis et al, 2016; Hoi et al. 2013; Huseynov et al, 2012; Lanis et al, 

2013).  
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Den statistiska signifikansnivån som används i den bivariata analysen tillämpas även på 

multivariat analysen och motsvarar således p < 0,05 vilket är lika med den risknivån som 

accepteras inom samhällsvetenskaplig forskning (Bryman och Bell, 2013; Denscombe, 2016; 

Lantz, 2014). I enlighet med den bivariata analysen kommer vi även att överväga de 

resultaten med en signifikansnivå motsvarande p < 0,10 för att ge ett mer utförligt fundament 

för analysen.  

 

3.6 Kvalitetskriterier  

I Bryman och Bells (2017) bok tas begrepp som reliabilitet, replikerbarhet och validitet upp 

som viktiga kriterier för att en studie ska bli trovärdig. Då vi gör en studie som avser en 

relativt kort tid före och efter införandet av den tvingande regeln är det inte säkert att 

reliabiliteten är hög och att resultatet blir detsamma om studien skulle göras på nytt men med 

en längre mätperiod. Vi avser däremot att grundligt beskriva vår metod för att ha en hög 

replikerbarhet just för att vi anser att studien behöver göras på nytt när det gått en längre tid. 

Validiteten, det vill säga. om våra mått för begreppen verkligen mäter det vi avser mäta, anser 

vi är hög då vi använder oss av samma mätningsvariabler som använts i flera tidigare studier 

kring detta ämne.  

 

3.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet beskrivs enligt Bryman och Bell (2013) som: ¨..frågan om huruvida resultaten 

från en undersökning blir desamma om undersökningen skulle genomföras på nytt, eller om 

de påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser.¨ Reliabilitetsproblem uppstår när 

exempelvis val av effektiv granskningsansats gör det svårare att reproducera forskningen med 

samma resultat (Sohlberg och Sohlberg, 2013). Då datan som används i denna studie främst 

är statistik hämtad från bland annat årsredovisningar bedömer vi att reliabilitet föreligger och 

att undersökningen kan genomföras på nytt med samma resultat. Detta under förutsättningen 

att Thomson Reuters databas och den tillgängliga datan ej ändras.  

 

3.6.2 Validitet  

Validitet handlar i kort om de slutsatser som studien kommer fram till, hänger ihop eller inte 

(Bryman och Bell, 2013). Det finns olika typer av validitet och i denna kvantitativa studie är 

det främst fokus på begreppsvaliditet, som även kallas för teoretisk validitet. Begrepp som 
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används i studien och de tillhörande måtten speglar oftast innehållet som avses att mätas, 

dock bör man vara kritisk och ställa sig frågan om man verkligen kan mäta vissa begrepp med 

måtten som har valts. I denna studie kommer många olika begrepp och tillhörande mått att 

användas. Genom att säkerställa stabiliteten av måtten, och därmed reliabiliteten, bedömer vi 

att vi uppnår en högre nivå av teoretisk validitet.  

 

3.6.3 Replikerbarhet  

Replikerbarhet går ut på att en studie ska vara replikerbar för den som planerar att genomföra 

samma studie. Detta begrepp hänger till stor del ihop med reliabilitet, där vi vill säkerställa att 

vi får samma resultat (Bryman och Bell, 2013). Genom att utförligt beskriva vårt 

tillvägagångssätt och beakta replikerbarheten i detta och kommande avsnitt hoppas vi kunna 

säkerställa en hög nivå av replikerbarhet.  

 

3.7 Källkritik 

För att uppnå en högre nivå av trovärdighet i studien finns det enligt Eriksson (2018) fyra 

förutsättningar som behöver uppfyllas för att en studie ska antas vara källkritisk. Dessa 

förutsättningar kan beskrivas enligt följande: 1) äktheten i källan, 2) källorna är ej påverkade 

av egenintresse, 3) källans tidsperspektiv samt 4) källornas beroende.  

 

Äktheten i källan kan kontrolleras genom att exempelvis hämta vetenskapliga artiklar från 

välrenommerade databaser såsom Academic Search Elite och Discovery.  Vad gäller den 

empiriska datan som samlats in under studien, så har den hämtats från Thomson Reuters 

Datastream databas, vilket är en pålitlig och välkänd databas för företagsekonomiska 

uppgifter. Det här leder till att insamlad data kan anses vara äkta.  

 

Då eget intresse i ett visst ämne kan snedvrida resultat och därmed pålitligheten av källan, är 

det av vikt att säkerställa att författarna till källan inte har någon egen vinning med att skriva 

om ett visst ämne. Vid användning av vetenskapliga artiklar kan detta säkerställas genom att 

endast använda Peer-reviewed artiklar. I studien används även en del tryckta källor vilka är 

utgivna av välrenommerade förslag i egenskap av Studentlitteratur AB samt Liber AB där 

risken för att texten skrivs för egen vinning bedöms som låg (Eriksson, 2018).  
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Källans tidsperspektiv har betydelse för hur slagkraftigt vissa teorier och fakta är för den 

framåtriktade forskningen. Vid användning av alltför gamla källor finns risken att nyare 

forskning har tillkommit som underminerar den tidigare forskning, eller där risken finns att 

tidigare påståenden är helt felaktiga (Eriksson, 2018). Av denna anledning har vi försökt att 

begränsa oss till främst vetenskapliga artiklar från 2010 och yngre. I vissa fall har vi dock 

använt äldre källor främst med anledning av den stora platsen som dessa källor intar inom den 

företagsekonomiska forskningen.  

 

Sist men inte minst bör hänsyn tas till källornas beroende av varandra. Genom användning av 

främst primärkällor undviks risken för feltolkning av sekundärinformation. Vid användning 

av sekundära källor finns nämligen en viss nivå av osäkerhet om tolkningarna har gjorts på 

rätt sätt och om all väsentlig information är med (Eriksson, 2018). Datan som används i denna 

studie hämtas från Thomson Reuters databas och är således av sekundär karaktär.  

Enligt Bryman och Bell (2013) är denna databas välkänd och används av många inom den 

företagsekonomiska forskningen vilket ger en hög kvalitet av data.  
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4. Resultat 
I detta kapitel redogörs för studiens empiriska resultat. Den inledande delen presenterar 

resultatet för CSR-prestationer och skattebetalningsbeteende för hela perioden med hjälp av 

deskriptiv statistik, bivariat analys och multipel regressionsanalys. Då studien avser att 

analysera två perioder av skattebetalningsbeteende kopplat till CSR-prestation, den ena före 

införandet av obligatorisk hållbarhetsredovisning och den andra perioden efter införandet, 

ställs två multipla regressionsanalyser upp. I kapitel 5 analyseras och diskuteras studiens 

resultat . 

 

4.1 Skattebetalningsbeteende  

Tidigare forskning har för att beskriva sambandet mellan företags skatteinbetalningar och 

CSR använt sig av måttet ETR som står för Effective Tax Rate och mäts som betald 

inkomstskatt dividerat med företagets resultat före skatt (Hoi et al., 2013; Huseynov et al., 

2012; Laguir et al., 2015; Landry et al., 2013; Lanis et al., 2012b; Davis et al., 2016; Watson, 

2015). Det samband vi undersöker stämmer till viss del överens med vad tidigare forskare 

undersökt varför vi också valt att använda detta mått på skattebetalningsbeteende. Studien 

kommer att generera två resultat utifrån detta nyckeltal. 

 

 4.2 Deskriptiv statistik  

I detta kapitel presenteras variablernas variationer och strukturer. Deskriptiv statistik används 

för att åskådliggöra respektive variabels symmetri för att sedan kunna analysera den 

(Djurfeldt et al. 2010). Mått på centraltendensen visar vad som är typiskt för respektive 

variabel, det vill säga var tyngdpunkten för variabeln ligger (Bryman och Bell, 2017). De två 

vanligaste måtten på centraltendensen utgör enligt Bryman och Bell (2017) medelvärde och 

median. Dessa två mått kommer vi använda för att analysera den data vi samlat in. För att få 

en bild av variationen i vårt urval och en uppfattning om spridningen är symmetrisk i urvalet 

kommer även minsta och största värde, första och tredje kvartilen samt standardavvikelsen att 

presenteras. Standardavvikelsen visar på spridningen kring medelvärdet där 3 gånger 

standardavvikelsen över och under medelvärdet täcker in 99 % av totala urvalet. Desto lägre 

värde standardavvikelsen har desto mer samlade är observationerna runt medelvärdet. (De 

Veaux, Velleman, & Bock, 2016). Spannet mellan första och tredje kvartilen visar på de 

mittersta 50 % av observationerna. 
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Först kommer deskriptiv statistik för hela perioden som undersökts att presenteras och sedan 

en tabell för varje tidsintervall, en för perioden före införandet av EU-direktivet om 

obligatorisk hållbarhetsredovisning och en efter att direktivet införts för att kunna göra en 

analys av om variablerna förändrats över tid. Den aggregerade deskriptiva statistiken visar 

centraltendensen för perioden 2015-2018 och kan anses vara ett facit kring vilket data 

fluktuerar mellan de två perioderna, före och efter införandet av EU-direktivet om 

obligatorisk hållbarhetsredovisning.  

 

 

 

 4.2.1 Beroende variabeln ETR  

ETR uttryckt i procent visar medelvärdet 24,522 och medianen 24,674  och har en 

standardavvikelse på 8,920. Standardavvikelsen är hög i förhållande till både medelvärdet och 

medianen och detta beror på att extremvärdena är höga med ett högsta värde på 68,144 och ett 

lägsta värde på 0,607. Minimivärdet visar att vissa företag nästan inte betalat någon skatt alls 

i förhållande till sitt resultat. Medan maximivärdet visar på en effektiv skattesats om ca 68 

procent av företagets resultat. Medelvärdet ligger jämt fördelat mellan Q1 20,233 och Q3 

28,9556 vilket återspeglar normalfördelningen i variabeln. 

 

4.2.2 Oberoende variabeln ESG score presenterad som CSP  

CSP visar medelvärdet 63,628 och medianen 65,802 med en standardavvikelse på 15,830. I  

förhållande till medelvärdet är standardavvikelsen hög vilket beror på extremvärdena som 

utgörs av ett maximumvärde på 93,195 och ett minimumvärde på 17,064. Minimivärdet visar 
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att vissa företag inte utför CSR-aktiviteter i samma utsträckning såsom de som har ett 

maximivärde på 93,195. Medelvärdet är centralt fördelad mellan Q1 51,593 och Q3 76,426 

vilket återspeglar normalfördelningen i variabeln. 

 

4.2.3 Kontrollvariabeln BODI  

BODI, antalet oberoende styrelsemedlemmar, uttryckt i procent visar medelvärdet 53,358 och 

medianen 54,545  och har en standardavvikelse på 20,977. Kontrollvariabeln har höga 

extremvärden med ett maximivärde på 100 procent och ett minimivärde på 0 procent. Detta 

ger en hög standardavvikelse i förhållande till både medelvärdet och medianen. Minimivärdet 

visar att vissa företag inte har någon oberoende styrelsemedlem medan maximivärdet visar på 

att andra företag har en helt oberoende styrelsesammansättning. Medelvärdet ligger jämt 

fördelat mellan Q1 40,000 och Q3 69,231 vilket återspeglar normalfördelningen i variabeln. 

  

4.2.4 Kontrollvariabeln LEV 

LEV, företagens skuldsättningsgrad, uttryckt i procent visar medelvärdet 127,771 och 

medianen 55,904  och har en standardavvikelse på 557,518. Standardavvikelsen är hög i 

förhållande till både medelvärdet och medianen och detta beror på att extremvärdena är höga 

med ett maximivärde på 8146,429 procent och ett minimivärde på 0,000 procent. 

Minimivärdet visar att vissa företag inte är skuldsatta medan maximivärdet visar på att andra 

företag har en mycket hög skuldsättningsgrad under något av de observerade åren. 

Medelvärdet är inte jämt fördelat mellan Q1 26,934 och Q3 120,303. För att undersöka 

eventuell extremvärden har vi gjort ett låddiagram som visar att vårt insamlade material 

innehåller 11 stycken värden som definieras som outliers och 6 stycken som definieras som 

extremvärden vilket gör att medelvärdet och standardavvikelsen för denna variabel påverkas i 

hög grad.  

 

4.2.5 Kontrollvariabeln ROA  

ROA uttryckt i procent visar medelvärdet 7,149 och medianen 5,904 och har en 

standardavvikelse på 5,031. Kontrollvariabeln har höga extremvärden med ett maximivärde 

på 33,741 procent och ett minimivärde på 0,619 procent. Detta leder till att 

standardavvikelsen blir hög i förhållande till både medelvärdet och medianen. Minimivärdet 

visar att vissa företag inte är lönsamma utifrån detta nyckeltal medan maximivärdet visar på 
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att andra företag har en hög avkastning på sitt kapital. Medelvärdet ligger inte riktigt jämt 

fördelat mellan Q1 3,845 och Q3 9,149 men eftersom medelvärdet ligger närmare medianen 

än övriga kvartiler så indikerar det att variabeln är symmetriskt fördelad. 

 

4.2.6 Kontrollvariabeln CINT  

CINT visar medelvärdet 0,429 och medianen 0,416 och har en standardavvikelse på 0,159. 

Standardavvikelsen är hög i förhållande till både medelvärdet och medianen och detta beror 

på att extremvärdena är höga med ett maximivärde på 0,922 och ett minimivärde på 0,007. 

Minimivärdet visar att vissa företag har ett lågt andel nettotillgångar sett till den totala 

balansomslutningen, medan maximivärdet visar att vissa företag har ett högt andel av 

nettotillgångar sett till den totala balansomslutningen. Medelvärdet ligger jämt fördelat 

mellan Q1 0,320 och Q3 0,525 vilket återspeglar normalfördelningen i variabeln. 

 

4.2.7 Kontrollvariabeln SIZE  

SIZE, storleken på företaget mätt i naturliga logaritmen av totala tillgångar, visar medelvärdet 

9,920 och medianen 9,874 och har en standardavvikelse på 0,647. Standardavvikelsen är låg 

vilket gör att variabeln kan ses som symmetrisk. Detta stöds också av att medelvärdet ligger 

jämt fördelat mellan Q1 9,453 och Q3 10,470 vilket återspeglar normalfördelningen i 

variabeln. Variabelns maximivärde 11,350 och minimivärde 8,312 antyder att variabeln är 

symmetrisk och att det inte finns några extremvärden i observationerna. 

 

4.3 Korrelationsanalys 

En korrelationsanalys, även kallade bivariat analys görs för att undersöka korrelationen 

mellan den beroende och de oberoende variablerna. Bryman och Bell (2013) menar att 

Pearson’s r är ett bra mått för att undersöka korrelationen varför vi utfört vår analys med 

Pearson´s r som mått för korrelation. Tabell 2 återger en korrelationsmatris utifrån vilken 

korrelationen mellan den oberoende variabeln ETR och den oberoende variabeln diskuteras. 

Därefter genomförs en kontroll för multikollinearitet.    
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Som kan utläsas från den bivariata analysen visas ingen signifikant korrelation mellan den 

beroende variabeln ETR och den oberoende variabeln ESGscore. Det finns det en negativ 

korrelation mellan den beroende variabeln ETR och kontrollvariabeln BODI med en 

signifikansnivå på p < 0,01 samt en negativ korrelation med kontrollvariablerna ROA och 

CINT med samma signifikansnivå på p < 0,001. Det betyder att om någon av dessa variabler 

ökar kommer ETR att minska med motsvarande koefficient. Övriga variabler visar inga 

signifikanta korrelationer med ETR.  

4.3.1 Kontroll av felkällor 

Det är viktigt att kontrollera felkällor för att en studie ska visa resultat som är tillförlitliga. Vi 

har i vår studie kontrollerat för multikollinearitet. Djurfeldt et al. (2010) menar att 

multikollinearitet skapas när de oberoende variablerna i hög grad samverkar med varandra. 

När vi kontrollerar för kollinearitet i vår bivariata analys finns inget värde som överstiger 0,8 

och inget värde som understiger -0,8 i korrelationerna mellan variablerna. 

Korrelationsvärdena ligger därmed inom de gränsvärden som Djurfeldt och Barmark (2009) 

menar är de gränser som rekommenderas för att vi ska kunna anta att det inte finns några 

problem med multikollinearitet. 

För att undersöka om variablerna korrelerar med varandra och på så sätt kan påverka det 

samband vi avser att undersöka har vi även kontrollerat för multikollinearitet genom utföra ett 

VIF-test såsom Djurfeldt och Barmark (2009) föreslår.  

 

 

 

VIF-testet visar att värdena inte överstiger riktvärdet 2,5 som Djurfeldt och Barmark (2009) 

menar är gränsen för vad som kan visa på problem med multikollinearitet. Andra författare 

som tex Borg och Westerlund (2012) menar att gränsvärdena ligger vid 5 och 10 och våra 
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värden är långt under dessa varför vi med stor sannolikhet kan säga att multikollinearitet inte 

föreligger här. 

 

4.3.2 Multivariat regressionsanalys  

I tabell 4 nedan presenteras regressionsanalysens resultat för sambandet mellan beroende 

variabeln ETR och den oberoende variabeln CSP samt kontrollvariablerna. 

 

Tabellen testar följande hypoteser:  

H1: allt annat lika, det finns ett negativt samband mellan CSR-prestationer, och viljan att 

betala skatt efter att tvingande lagstiftning om hållbarhetsredovisning införts.  

H2: allt annat lika, det finns ett positivt samband mellan CSR-prestationer, och viljan att 

betala skatt efter att tvingande lagstiftning om hållbarhetsredovisning införts.  

H3: allt annat lika, det finns inget samband mellan företagens CSR-prestationer och viljan att 

betala skatt efter att tvingande lagstiftning om hållbarhetsredovisning införts.   
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Tabell 4 visar vilken förklaringskraft de oberoende variablernas har på den beroende 

variabeln. Koefficienterna ger ett mått hur mycket variationen i CSP, andelen oberoende 

styrelseledamöter, Leverage, ROA, CINT och storlek förklarar variationen i förändringen av 

ETR (Djurfeldt et al., 2010). Förklaringskraften i modellen är 0,105 (10,5%) eller 0,121 

(12,1%) beroende på om vi använder R2 eller justerad R2. Det betyder att 10,5-12,1% av 

variationen i ETR kan förklaras med modellens oberoende variabler. Justerad R2 tar hänsyn 

till antalet observationer, om antalet observationer understiger 200 eller om 

regressionsanalysen består av flera kontrollvariabler bör alltid justerad R2 användas, 

(Djurfeldt et al., 2010). Då värdet för sig är 0,000b är sannolikheten att sambandet mellan den 

beroende och de oberoende variablerna uppstått på grund av slumpen i princip obefintlig. På 

aggregerad nivå har CSR-variabeln ESGSCORE en koefficient på 0,103. Det betyder att ETR 

skulle öka med 0,103 om företaget skulle öka sina  ESGSCORE med 1 poäng, förutsatt allt 

annat lika. Signifikansnivån för denna variabel på aggregerad nivå är p<0,01 vilket är inom 

den accepterade risknivån inom samhällsvetenskaplig forskning (Bryman och Bell, 2013). 

Tre av kontrollvariablerna på aggregerad nivå har en signifikansnivå på p < 0,01 och en på 

nivå p < 0,001 vilket betyder att dessa har en effekt på ETR. De som är signifikanta på p 

<0,01 nivå är CINT med koefficienten -10,874, Size med koefficienten -2,567 och ROA med 

koefficienten -0,320. BODI är signifikant på p <0,001 nivå med koefficienten -0,083. 
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4.4 Deskriptiv statistik för respektive tidsperiod 

Eftersom studien syfte är att undersöka om det skett en förändring i och med införandet av ett 

lagkrav om obligatorisk hållbarhetsredovisning kommer vi i detta avsnitt att presentera 

deskriptiv statistik för perioden före införandet och för perioden efter införandet.  

 

 
 

4.4.1 Beroende variabeln ETR 

ETR visar en minskning av medelvärdet och medianen från perioden före (2015-2016) till 

perioden efter (2017-2018) införandet av EU-direktivet om hållbarhetsredovisning för större 

företag. Perioden före införandet är medelvärdet 26,959 och medianen 26,511. Perioden efter 

införandet visar på lägre tal med ett medelvärde på 24,465 och en median på 24,768. 

Differensen mellan dessa två centraltendensmått mellan period före och period efter 

införandet är relativt stort. Standardavvikelsen är hög i förhållande till både medelvärdet och 

medianen men visar en liten minskning från 9,705 perioden före till 9,084 perioden efter 
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införandet. Vid analys av minimum och maximumvärden så syns en viss minskning även för 

dessa parametrar, i enlighet med minskning i median, medelvärdet och standardavvikelsen 

som ovan nämnt.  Maximum för perioden före ligger på 68,144 procent vilken sedan minskar 

till 57,848 procent för perioden efter införandet. Detta mönster syns även för minimumvärden 

där minimum perioden före låg på 1,697 procent och för perioden efter införandet på 0,607 

procent. Spridningen har minskat relativt lite, vilket återspeglas i den lilla minskningen av 

standardavvikelsen för perioden efter införandet av EU-direktivet. Medelvärdet ligger jämt 

fördelat mellan Q1 och Q3 under båda perioderna vilket återspeglar normalfördelningen i 

variabeln. 

  

4.4.2 Oberoende variabeln ESG score presenterad som CSP  

CSP visar att både medelvärdet och medianen ökar mellan perioderna, medelvärdet från 

61,638 till 65,619 och medianen från 62,864 till 67,275 vilket betyder att företagen i snitt 

redovisar högre ESG-poäng efter införandet av regeln om obligatorisk hållbarhetsredovisning 

än perioden innan regeln fanns. Standardavvikelsen har minskat något från 16,615 till 14,787 

vilket tyder på att spridningen minskat mellan de två perioderna. Medelvärdet och medianen 

ligger nära varandra vilket tyder på symmetrisk data.  Perioden före införandet var spannet 

mellan minimum och maximumvärdet 17,064 och 93,195. Perioden efter införandet visar ett 

spann mellan 17,788 och 90,984. Spridningen har minskat med ca 3 ESG-poäng mellan 

perioderna. 

 

4.4.3 Kontrollvariabeln BODI  

BODI är en variabel som kan vara från 0 till 100 %, där 100 % betyder att 100 % av styrelsen 

är oberoende, och 0 % där ingen av styrelsemedlemmar är oberoende. Medianen för perioden 

före är 50 % och perioden efter är medianen 55,051 %, medan medelvärdet ökar från 52,331 

2015-2016 till 54,385 2017-2018.  Standardavvikelsen är hög i förhållande till både 

medelvärdet och medianen och ökar något från 20,919 perioden före till 21,048 perioden 

efter. Vid analys av minimum och maximumvärden för mellan perioderna syns att minimum 

är fortfarande 0 % men maximum ökar från 92,857 % till 100 % i perioden efter införandet 

vilket betyder att det finns företag i urvalet som har en helt oberoende styrelse under ett eller 

båda åren efter införandet av obligatorisk hållbarhetsredovisning.  
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4.4.4 Kontrollvariabeln LEV  

LEV visar en ökning av medelvärdet mellan perioderna, det stiger från 124,920 till 130,605. 

Medianen ökar också från 53, 212 under perioden 2015-2016 till 58,266 perioden 2017-2018. 

Standardavvikelsen är mycket hög i förhållande till både median och medelvärdet och ökar 

från 474,983 perioden innan till 630,393perioden efter införandet. Minimumvärdet är 0 för 

båda perioderna medan maximumvärdet ökar från 5949,609 2015-2016 till 8146,429 åren 

2017-2018. Medelvärdet är inte inom spannet mellan kvartil 1 och kvartil 3 vilket gör att 

skevhet i materialet misstänks. 

 

4.4.5 Kontrollvariabeln CINT  

CINT visar en liten ökning både i medelvärde och median mellan perioderna, medelvärdet 

ökar från 0,427 till 0,430 och medianen från 0,413 till 0,420. Standardavvikelsen är hög i 

förhållande till både medelvärde och median men visar en liten minskning mellan perioderna, 

från 0,160 år 2015-2016 till 0,159 år 2017-2018. Minimumvärdet minskar något från 

perioden innan till perioden efter från 0,013 till 0,007 medan maximumvärdet ökar från 0,838 

till 0,922 vilket gör att den totala spridningen ökar mellan perioderna. Medelvärdet ligger 

jämt fördelat mellan Q1 och Q3 under båda perioderna vilket återspeglar normalfördelningen 

i variabeln. 

 

4.4.6 Kontrollvariabeln ROA  

ROA redovisar ett medelvärde på 7,162 och en median på 5,677 och för perioden 2015-2016. 

För 2017-2018 redovisas ett medelvärde på 7,136 en median på 6,050. Medelvärdet visar en 

minimal negativ förändring jämfört med perioden innan införandet av EU-direktivet medan 

medianen ökat mellan perioderna. Standardavvikelsen är hög i förhållande till medelvärde 

och median men har minskat från 5,586 till 4,423 vilket visar att spridningen minskar mellan 

perioderna. Minimumvärdet ökar från perioden före till perioden efter, från 0,619 till 0,945 

medan maximumvärden minskar från 33,741 för perioden 2015-2016 till 21,574 för perioden 

2017-2018. Medelvärdet ligger jämt fördelat mellan Q1 och Q3 under båda perioderna vilket 

återspeglar normalfördelningen i variabeln. 
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4.4.7 Kontrollvariabeln SIZE  

SIZE visar att medelvärdet ökar något från perioden innan till perioden efter, från 9,896 till 

9,945. Medianen visar också på en liten ökning från 9,874 till 9,881 Standardavvikelsen 

minskas något från 0,653 2015-2016 till 0,642 2017-2018. Analys av minimum- och 

maximumvärden visar att minimumvärdet ökar från 8,312 till 8,474 och maximumvärdet ökar 

från 11,342 till 11,350.  Medelvärdet ligger jämt fördelat mellan Q1 och Q3 under båda 

perioderna vilket återspeglar normalfördelningen i variabeln. 

  

4.5 Korrelationsanalys för respektive period 

Studiens syfte är att undersöka om det skett en förändring i och med införandet av ett lagkrav 

om obligatorisk hållbarhetsredovisning. Vi kommer därför i detta avsnitt kontrollera 

korrelationen mellan den beroende och de oberoende variablerna varje tidsperiod för sig,  

Vi gör också en kontroll för multikollinearitet under respektive tidsperiod. 
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4.5.1 Bivariat analys för respektive period 

  

Korrelationsanalysen visar att ETR har en positiv korrelation med CSP under båda perioderna 

men ingen av dem är på signifikant nivå. Korrelationen stiger från 0,052 i perioden innan till 

0,129 i perioden efter införandet. Signifikansnivån ändras från 0,505 till 0,098 vilket visar på 

att det finns en korrelation på signifikansnivå 0,1 här även om denna nivå inte är accepterad i 

företagsekonomisk forskning. Korrelationen mellan variabeln BODI och ETR är negativ men 

är inte signifikant under perioden 2015-2016 men under den senare perioden 2017-2018 blir 

denna signifikant på nivå p<0,01. Variabeln LEV har en positiv korrelation med ETR, dock 

inte på en signifikant nivå under någon av perioderna. Variablerna ROA och CINT har en 

negativ korrelation med ETR under båda perioderna och är signifikant på nivå p<0,05 under 
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perioden 2015-2016. Denna korrelation stärks under perioden 2017-2018 och har då 

signifikansnivå p<0,01 för CINT och p<0,001 för ROA. Variabeln Size har en negativ 

korrelation under perioden 2015-2016 som sedan ändras till att vara positiv under perioden 

2017-2018, korrelationen är dock inte på signifikant nivå under någon av perioderna. 

Vår oberoende variabel CSP har en positiv korrelation med kontrollvariablerna BODI och 

Size på signifikansnivån p<0,001 under båda perioderna. CSP har en negativ korrelation med 

kontrollvariabeln ROA med signifikansnivån p<0,01 under båda perioderna. Övriga variabler 

har ingen signifikant korrelation med CSP under någon av perioderna. 

Variabeln BODI har en positiv korrelation med variabeln LEV under perioden 2015-2016 

som sedan ändras till att vara negativ under perioden 2017-2018, dock inte på en signifikant 

nivå under någon av perioderna. Variablerna ROA och CINT har en negativ korrelation med 

variabeln BODI under båda perioderna men inte på en signifikant nivå. Variabeln SIZE har 

en positiv korrelation med BODI under båda perioderna på en signifikansnivå p<0,0001. 

Variabeln LEV (leverage) har en negativ korrelation med ROA under perioden 2015-2016 

som sedan ändras till en positiv korrelation under perioden 2017-2018. Korrelationen är inte 

signifikant under någon av perioderna. LEV och CINT har en negativ korrelation på 

signifikansnivå p<0,001 under båda perioderna. LEV och Size har en negativ korrelation 

under båda perioderna men inte på en signifikant nivå. 

ROA och CINT har en signifikant positiv korrelation under båda perioderna på nivå p<0,001 

medan ROA och Size har en negativ korrelation på signifikansnivå p<0,001 under perioderna. 

CINT och Size har en negativ korrelation under båda perioderna, 2015-2016 är 

signifikansnivån p<0,001och under perioden 2017-2018 p<0,01. 

 

 4.5.2 Kontroll av felkällor 

Eftersom det är viktigt att kontrollera felkällor för att en studie har vi gjort det även på 

respektive period för att se att inget variabel överstiger gränsvärdena under perioden. När vi 

kontrollerar för kollinearitet i bivariata analysen för respektive period finns inget värde som 

överstiger 0,8 och inget värde som understiger -0,8 vilket utgör gränsvärdena. Vi kan därför 

utesluta att vi har några problem med multikollinearitet under någon av tidsperioderna. 

Vi har även gjort ett VIF-test för varje tidsperiod för att undersöka om variablerna korrelerar 

med varandra och på så sätt kan påverka det samband vi avser att undersöka. 
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VIF-testet visar att värdena inte överstiger riktvärdet 2,5 under någon av tidsperioderna. 

Djurfeldt och Barmark (2009) menar att 2,5 är gränsen för vad som kan visa på problem med 

multikollinearitet medan andra författare som tex Borg och Westerlund (2012) menar att 

gränsvärdena ligger vid 5 och 10. Våra värde ligger under dessa och vi kan därför med stor 

sannolikhet säga att multikollinearitet inte föreligger här. 

 

4.6 Multivariat regressionsanalys för respektive period 

I tabell 8 nedan presenteras regressionsanalysens resultat för sambandet mellan beroende 

variabeln ETR och den oberoende variabeln ESGscore presenterad som CSP samt 

kontrollvariablerna. 

  

Tabellen testar följande hypoteser:  

H1: allt annat lika, det finns ett negativt samband mellan CSR-prestationer, och viljan att 

betala skatt efter att tvingande lagstiftning om hållbarhetsredovisning införts.  

H2: allt annat lika, det finns ett positivt samband mellan CSR-prestationer, och viljan att 

betala skatt efter att tvingande lagstiftning om hållbarhetsredovisning införts.  

H3: allt annat lika, det finns inget samband mellan företagens CSR-prestationer och viljan att 

betala skatt efter att tvingande lagstiftning om hållbarhetsredovisning införts.  
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Regressionsmodellen för perioden 2015-2016 är signifikant på nivå p<0,05 och 

determinationskoefficienten R2 för denna period visar att den oberoende variabeln förklarar 

9,1 procent av variansen i den beroende variabeln ETR. Regressionsmodellen för perioden 

2017-2018 har däremot en signifikansnivå på p<0,001 och determinationskoefficienten R2 för 

denna period visar att den oberoende variabeln förklarar 20,6 procent av variansen i den 

beroende variabeln ETR vilket är en högre förklaringsgrad än i perioden innan. 
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Den beroende variabeln CSP är 0,105 för perioden 2015-2016 och 0,125 för perioden 2017-

2018, vilket betyder att om ETR ökade med 0,105 enheter när CSP ökade med en enhet 2015-

2016 så ökar den med 0,125 enheter när CSP ökar med en enhet under perioden 2017-2018, 

det vill säga. att efter att tvingande lagstiftning om hållbarhetsredovisning införts har CSP en 

mer positiv inverkan på företagens ETR än innan. Variabeln är inte signifikant för perioden 

2015-2016 men för perioden 2017-2018 är signifikansnivån 0,01 därmed kan vi säga att 

koefficienten för CSP är statistiskt säkerställd för perioden efter att tvingande lagstiftning om 

hållbarhetsredovisning införts. Kontrollvariabeln BODI, andelen oberoende 

styrelsemedlemmar, har en negativ inverkan på ETR under båda perioderna men det är bara 

under perioden efter att lagstiftningen om hållbarhetsredovisning införts som den har en 

signifikant nivå, och då på p<0,001 vilket gör att vi med säkerhet kan säga att detta 

förhållande inte är en slump. Även variablerna ROA och CINT har en negativ inverkan på 

ETR under perioden efter införandet, ROA på signifikansnivån p<0,01 och CINT på p<0,05. 

Under perioden före införandet har ROA en negativ inverkan men inte på en signifikant nivå 

men däremot har CINT och Size en negativ inverkan med signifikansnivå på p<0,05 under 

denna period. Size har en negativ inverkan på ETR även under perioden efter införandet men 

inte på en signifikant nivå. 
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5. Resultatdiskussion, studiens bidrag och slutsats 
Kapitlet innehåller en diskussion om studiens resultat i förhållande till de uppställda 

hypoteserna. Diskussionen återkopplar till den tidigare forskningen inom området och som 

presenterats i teorikapitlet. Våra egna reflektioner lyfts fram i mindre formella delar av 

kapitlet. Slutligen följer en redogörelse för studiens bidrag, slutsats, begränsningar och 

förslag till vidare forskning. 

  

5.1 Diskussion av resultatet 

I den här studien har vi utgått från frågan om en tvingande lagstiftning om redovisning av 

företagens CSR-aktiviteter har någon påverkan på företagens vilja att betala bolagsskatt. Vi 

grundar denna fråga i tidigare forskning som visat på olika samband mellan CSR-aktiviteter 

och bolagsskatt. Davis et al. (2016) har i sin studie analyserat hållbarhetsrapporter och funnit 

att vissa företag menar att för att bidra till den sociala välfärden är det viktigt att betala skatt, 

medan andra företag menar att bolagsskatt begränsar företagets möjligheter att bidra till 

samhället eftersom bolagsskatt förhindrar företagens utveckling och möjligheterna till 

investeringar, innovationer och skapandet av arbetstillfällen. Rimligtvis skiljer sig företagens 

åsikter åt kring vilken betydelse CSR och skattebetalningar har för samhället och företagen, 

men om ett företag blir tvunget att redovisa vilka hållbarhetsprestationer som genomförs 

under ett år kan man anta att företaget vill visa sig så bra som möjligt för att tillfredsställa 

sina intressenter och befästa sin legitimitet på marknaden. Ett företag som då inte gör 

tillräckligt i intressenternas ögon kommer att öka sina CSR-aktiviteter för att tillmötesgå 

intressenternas krav. Detta bekräftas också av Dyreng, Hoopes, och Wilde (2016) där 

företagen ändrade sitt skattebeteende efter påtryckningar från omvärlden. Om företaget väljer 

att kompensera sina utgifter för CSR-aktiviteter genom att undvika att betala skatt via en 

oacceptabel skatteplanering så borde en tvingande lagstiftning om hållbarhetsredovisning 

bidra till att bolagets skatteinbetalningar sjunker för att kompensera en ökad kostnad för CSR-

aktiviteter. Om företaget istället väljer att se bolagsskatt som ett komplement till CSR-

aktiviteter borde skatteinbetalningarna vara oförändrade eller öka efter att en tvingande 

lagstiftning om hållbarhetsredovisning införts.   

Hur stor andel av ett företags vinst som ska betalas i skatt bestäms av respektive lands 

regering och kan därmed inte tyckas vara ett frivilligt val, men eftersom möjligheten att 
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undkomma skattebetalningar genom att skatteplanera med mer eller mindre godtagbara 

metoder finns, kan skattebetalning i viss mån ändå ses som ett frivilligt val. CSR-aktiviteter 

är däremot helt frivilliga, men i och med den tvingande lagstiftningen om att företag med fler 

än 500 anställda måste upprätta en hållbarhetsredovisning blir det också än mer synligt vad 

företagen verkligen gör inom dessa områden och det blir också betydligt lättare att jämföra 

företagen sinsemellan. Detta kan leda till stor press från företagens intressenter om att öka 

CSR-aktiviteterna och rapporteringen av dessa, och därmed kan frivilligheten i CSR-

aktiviteter för dessa företag ifrågasättas.  

Eftersom tidigare forskning med empiriska studier visar på motstridiga resultat mellan CSR-

aktiviteter och effektiv skattesats, där en del menar att sambandet är positivt (Kim et al. 2012; 

Kiesewetter & Manthey, 2017) och andra visar på ett negativt (Li et al., 2019; Col & Patels, 

2019; Zeng, 2019) eller inget samband alls (Hoi et al., 2013; Huseynov & Klamm, 2012), går 

det att argumentera rent teoretiskt för endera av dessa samband.  

 

Eftersom vår studie visar att den effektiva skattesatsen ETR sjönk från ett medelvärde på ca 

25,67% före införandet av obligatorisk hållbarhetsredovisning till ca 23,37% efter införandet 

skulle vi kunna påstå att kravet på hållbarhetsredovisning har en negativ påverkan på den 

effektiva skattesatsen, men för att göra det måste det också ha en signifikant koppling till 

variabeln CSP och sambandet måste då vara negativt. Våra regressionsanalyser visar tvärtom 

att variabeln CSP har positiv påverkan på ETR på en signifikant nivå under perioden 2017-

2018. Även för åren 2015-2016 visar regressionsanalysen på en positiv koppling men inte på 

en signifikant nivå. I kommande avsnitt redogörs för de olika sambanden mellan ETR, CSP 

samt kontrollvariablerna.  

 

5.1.1  CSP och ETR 

Sambandet mellan redovisade CSR-prestationer (CSP) och ETR har undersökts med hjälp av 

en multipel regressionsanalys. Tabell 8 visar resultaten för de två perioderna, före och efter 

införandet av EU-direktivet, och visar att sambandet mellan redovisad CSP och ETR är 

positiv på en signifikansnivå p< 0,01 perioden efter införandet av EU-direktivet. Sambandet 

mellan redovisad CSP och ETR innan införandet av EU-direktivet är positiv men inte 

signifikant. Koefficienten för CSP har också ökat mellan perioderna vilket visar att efter att 
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tvingande lagstiftning om hållbarhetsredovisning införts har CSP en mer positiv inverkan på 

företagens ETR än innan.    

 

Som generell acceptansnivå har vi satt upp p <0,05 vilket är i linje med den acceptansnivå 

som är allmänt accepterat inom samhällsvetenskaplig forskning (Bryman & Bell, 2013). 

Beaktande resultatet från den multipla regressionsanalysen finner vi stöd för hypotes H2: allt 

annat lika, det finns ett positivt samband mellan CSR-prestationer, och viljan att betala skatt 

efter att tvingande lagstiftning om hållbarhetsredovisning införts. Därmed förkastas teorierna 

om att redovisad CSP skulle ha ett negativt eller inget samband alls med företagens vilja att 

betala skatt.  

 

Hypotes H2 bekräftar teorin om att redovisade CSR-prestationer har en positiv effekt på 

företagens skattebetalningsbeteende och vi anser att det till stor del grundas i intressentteorin 

där företaget vill tillfredsställa alla sina intressenter, inte enbart aktieägarna (Hartwig, 2018). 

Viljan att tillfredsställa intressenterna uppkommer till stor del genom att intressenterna i 

dagens samhälle har en stor makt över företagen och att inte uppfylla intressenternas 

förväntningar avseende socialt ansvar kan få förödande konsekvenser för företagen. 

Hållbarhetsredovisning ger då företagen en möjlighet att redovisa för sitt sociala ansvar. 

Dyreng, Hoopes, och Wilde (2016) PwC (2013), Chesbrough och Crowther (2006) bekräftar 

också vårt resonemang kring denna fråga. Sambandet vi ser i hypotes H2 vilar till stor del 

även på företagskulturperspektivet (Kreps, 1990; Lanis och Richardson, 2012). Denna 

positiva effekt bottnar i den etiska kulturen som finns inom ett företag (Kim, Park & Wier, 

2012). Värderingar, normer och regler bidrar nämligen till det sätt som ett företag väljer att 

agera i exempelvis CSR-aktiviteter och viljan att betala skatt för att ta sin del av ansvaret för 

samhället (Lanis och Richardson, 2015; Hoi et al, 2013).  

 

I tabell 5 visar de absoluta talen avseende den beroende, den oberoende samt de olika 

kontrollvariablerna. Av tabellen framgår att ETRs medelvärde har minskat från 25,674% till 

23,371% vid jämförelse mellan de två perioderna. Samtidigt har den absoluta förändringen av 

CSP gått åt andra hållet och medelvärdet visar således en ökning från 61,638 
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före införandet av EU-direktivet till 65,619 efter införandet. Vi har således ett högre 

medelvärde och även ett högre medianvärde för CSR-aktiviteter. Ökningen kan ses som en 

naturlig följd av att hållbarhetsrapportering har blivit obligatorisk i EU-länderna men kan 

också bero på andra faktorer såsom att företagets intressenter förväntar sig att företaget tar 

ansvar i dessa frågor. Förklaringen till den absoluta minskningen av ETR vid jämförelse av 

perioden innan och efter införandet av EU-direktivet stöds därmed inte av sambandet mellan 

CSP och ETR som påvisas i den multipla regressionen. Den absoluta förändringen av ETR 

kan således vara hänförlig till endogena och exogena faktorer inom och utanför modellen. Ett 

exempel på sådana faktorer kan vara en förändrad skattesats för bolagsskatten i en av EU-

länderna, vilket således påverkar ETR. Detta har inte undersökts i denna studie då det inte 

ryms inom studiens syfte, dock ser vi att detta är värt att ha i åtanke vid fortsatt forskning 

inom detta ämne.   

 

5.1.2 Kontrollvariabler och ETR   

Perioden efter att reglerna om obligatorisk hållbarhetsredovisning införts har 

kontrollvariablerna BODI och ROA en signifikansnivå på p < 0,01 och CINT har en 

signifikansnivå på p<0,05 vilket betyder att dessa har en effekt på ETR. Koefficienterna för 

dessa kontrollvariabler, är BODI -0,123, ROA -0,396 och CINT -10,551.  

Perioden innan regleringen infördes hade endast kontrollvariablerna CINT och Size en 

signifikant koppling till ETR och detta på en signifikansnivå p<0,05, Koefficienterna för 

dessa var då CINT -11,527 och Size -3,863.  

Lanis och Richardson (2011) fann i sin studie att en högre andel av oberoende ledamöter i 

styrelsen (BODI) minskar skatteundvikelsen. Vår studie visar på ett motsatt förhållande, att 

andelen oberoende ledamöter har en signifikant negativ inverkan på ETR med -0,123 efter att 

reglerna om obligatorisk hållbarhetsredovisning införts, det betyder att om andelen oberoende 

ledamöter ökar med 1 % sjunker den effektiva skattesatsen, ETR, med 0,123 %. Hur stor 

påverkan variabeln har på ETR har också ökat från perioden innan införandet. Detta talar för 

att oberoende ledamöter i första hand ser till hur effektivt företaget förvaltas ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Vi hade även för avsikt att undersöka hur en kombinerad 

ordförande/VD-roll skulle påverka skattebetalningsbeteendet. Jensen (1993) menar att en 

kombinerad ordförande- och VD-roll skulle kunna leda till skatteundvikande beteende 

eftersom ordförande normalt sett fungerar som ett överordnat kontrollorgan för VD-rollen. Vi 
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kunde dock inte undersöka detta eftersom vårt urval endast innehöll företag där 

ordföranderollen var separerad från VD-rollen.  

Return On Assets (ROA) är ett vanligt lönsamhetsmått som i tidigare forskning visat 

motstridiga resultat kopplat till CSP och ETR (Lanis & Richardson, 2015). Vår regression 

visar dock på att ROA har en negativ effekt på variationen i ETR. Om lönsamhetsmåttet ökar 

så minskar den effektiva skattesatsen.  

Kontrollvariabeln CINT är positivt förknippad med skatteundvikande enligt Gupta och 

Newberry (1997). Detta beror på accelererade avskrivningskostnader motsvarande tillgångens 

livslängd. Vår regression visar att så är fallet även här, CINT har en signifikativt negativ 

effekt på variationen i ETR under båda perioderna vilket bekräftar resultaten i tidigare 

forskning.  

Kontrollvariabeln SIZE, som i tidigare forskning visat att större företag är mer 

skatteundvikande än små företag (Zimmerman 1983), har i vår studie en signifikant negativ 

påverkan på ETR under perioden före införandet av obligatorisk hållbarhetsredovisning. Vår 

studie har därför samma slutsats som tidigare forskning vad gäller denna variabel. Variabeln 

är negativ även perioden efter införandet men inte på en signifikant nivå och storleken på 

koefficienten är mindre efter införandet.  

Variabeln leverage (LEV) har en mycket liten koefficient i våra regressionsanalyser, 0,000 

perioden efter införandet och -0,001 perioden innan. Den har inte heller visat någon 

signifikant nivå under någon av perioderna varför vi väljer att inte ta hänsyn till denna. 

 

5.2 Studiens bidrag och slutsats  

 I kommande avsnitt redogörs för de bidragen studier levererar såväl teoretiskt som praktiskt, 

studiens slutsats, begränsningar samt rekommendation till fortsatt forskning.  

 

5.2.1 Slutsats  

Syftet med vår studie har varit att empiriskt undersöka hur benägenheten att betala skatt, mätt 

i effektiva skattesatsen (ETR) har förändrats under perioden 2015-2018 på grund av 

införandet av EU-direktivet avseende obligatorisk hållbarhetsredovisning. Tidigare forskning 

(Lanis och Richardson, 2012; Lanis och Richardson, 2015; Kim, Park & Wier, 2012; Hoi et 

al, 2013) finns på området CSR och skattebetalningsbeteende, men den tar ej hänsyn till 
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lagstadgade hållbarhetsredovisningskrav. Anledningen till detta forskningsgap inom området 

är att EU nyligen infört lagstiftning om hållbarhetsredovisning.  

 

Resultatet i vår studie indikerar att det finns ett positivt samband mellan den effektiva 

skattesatsen (ETR) och CSP, vilket överensstämmer med tidigare forskning (Lanis och 

Richardson, 2012; Lanis och Richardson, 2015; Kim, Park & Wier, 2012; Hoi et al, 2013). 

Det positiva sambandet har också förstärkts mellan perioden före och efter införandet av den 

obligatoriska hållbarhetsredovisningen. Dock visar den deskriptiva statistiken mellan de två 

perioderna som undersökts att den effektiva skattesatsen (ETR) sjunkit samtidigt som CSP i 

form av ESG-score ökat från perioden innan införandet av obligatorisk 

hållbarhetsredovisning till perioden efter införandet. Resultaten är motstridiga vilket gör att vi 

inte kan dra slutsatsen att det är införandet av den obligatoriska hållbarhetsredovisningen som 

påverkat den beroende variabeln ETR utan det måste finnas andra exogena variabler som 

leder fram till minskningen. Exempelvis kan en ändring av ett lands skattesats för bolagsskatt 

ha påverkan på resultatet, men även skattemässiga justeringar i företagets resultat såsom 

bokslutsdispositioner i form av koncernbidrag, återföring/avsättning till periodiseringsfonder.  

 

5.2.2 Teoretiskt bidrag 

Vår studie är så vitt vi vet den första som undersöker hur benägenheten att betala skatt 

förändras på grund av att EU lagstiftat om obligatorisk hållbarhetsredovisning för företag 

med fler än 500 anställda. Tidigare forskning (Davis et al., 2016; Hoi et al., 2013; Huseynov 

et al., 2012; Landry et al., 2013; Lanis och Richardson, 2015; Watson, 2015) har undersökt 

sambandet mellan CSP och skatteundvikande beteende, men har ej undersökt hur lagstiftning 

kan påverka detta samband i en europeisk kontext.  Vår studie visar också att både 

medelvärdet och medianen för CSP har ökat i vårt urval efter att den obligatoriska 

hållbarhetsredovisningen införts. Detta visar på att lagstiftningen bidrar till att företagen ökar 

sina CSP. Lagstiftningen kan således användas av andra länders beslutsfattare som ett gott 

exempel. 

 

5.2.3 Praktiskt bidrag 

Vår studie visar att det finns ett positivt samband mellan ETR och CSP efter att lagstiftningen 

om obligatorisk hållbarhetsredovisning införts. Därmed finns det inte belägg för att hävda att 
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införandet av en sådan lagstiftning skulle leda till minskade skatteintäkter på grund av att 

företag skulle se CSR-aktiviteter som ett substitut till skattebetalningar. Bortom de 

ekonomiska konsekvenserna av ökade CSR-aktiviteter finns även samhälleliga konsekvenser 

att ta hänsyn till. Trots att vi ej kan uttala oss entydigt om det sambandet som har undersökts i 

denna studie, bidrar studien med att väcka intresset för företag och andra intressenter att öka 

CSR-aktiviteter.  

 

5.3 Studiens begränsningar 
Studieresultatet påverkas av studiens begränsningar som redogörs här nedan.  

I studien har vi tillämpat ett icke slumpmässigt urval, där Bryman och Bell (2013) menar att 

det finns en risk för att ett icke slumpmässigt urval inte blir representativt för populationen 

och att studien då kan få ett förvanskat resultat. Vi har dock för att kunna samla in den data vi 

behövt ändå använt oss av ett icke slumpmässigt urval, vilket anses som en vedertagen metod 

vid forskning inom områden som ekonomisk redovisning.(Schreuder, Gregoire, & Weyer, 

2001). Den data som studien baseras på är hämtad från Thomson Reuters Datastream vilket är 

en sekundärkälla (Eriksson, 2018). Risken är att datan eventuellt skulle kunna innehålla 

felaktigheter vilket då kan ge ett annat utfall på studien än önskat. Dock kan denna risk 

minskas genom användning av en tillförlitlig källa, vilket således leder till en högre kvalitet 

(Bryman & Bell, 2013) Thomson Reuters är ett oberoende företag som samlar in information 

från företags rapporter genom en automatiserad process som därmed bidrar till att materialet 

är objektivt (refinitiv.com, 2019). Thomson Reuters databas är dessutom en av världens 

största för finansiell information. Detta sammantaget gör att informationen kan anses vara 

tillförlitlig. 

 

Studiens urval innefattar 83 stora företag inom EU vilket innebär att urvalet är litet i 

förhållande till antalet stora företag inom EU. Detta beror bland annat på att studien endast 

innefattar företag som finns tillgängliga i Thomson Reuters Datastream och att de har 

rapporterat för de variabler vi behövt i vår undersökning. För något eller några år har det 

saknats data för vissa företag. Vi har därför uteslutit dessa från urvalet vilket gjort att urvalet 

minskat. Kvaliteten i vår rådata har därmed förbättrats då inga värden saknas för något 

företag. Rapporteringen av CSR har blivit obligatorisk de senaste två åren vilket gör att vissa 

företag har exkluderats på grund av att dessa företag inte rapporterat om CSR under de första 
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två åren vår studie baseras på. Vår studie omfattar endast företag inom EU vilket gör att 

resultatet inte kan generaliseras till att omfatta företag i andra delar av världen. 

  

5.4 Förslag till vidare forskning  
Då kravet på hållbarhetsredovisning för företag med fler än 500 anställda är relativt nytt, 

skulle en ny forskning behöva göras om några år, som då kan analysera de mer långsiktiga 

konsekvenserna av införandet av detta EU-direktiv.  

 

De variabler som har använts i denna modell har varit relativt begränsade och genom 

utökning av antal variabler, exempelvis genom att undersöka variablerna i ESG-score på en 

disaggregerad nivå, kan ytterligare samband mellan CSR och skatteundvikande beteende 

undersökas. Vår avsikt var också att använda en kontrollvariabel där företagen har antingen 

en kombinerad VD- och ordföranderoll eller en separerad sådan eftersom tidigare forskning 

visat att detta har betydelse för i vilken utsträckning företagen utför CSR-aktiviteter. Vi 

kunde dock inte använda denna variabel eftersom alla företag i vårt urval hade en separerad 

VD- och ordföranderoll. Det skulle dock vara intressant att forska vidare inom detta område 

för att undersöka inom vilka typer av företag detta förekommer och varför. De variabler som 

har använts i denna studie har hämtats från Thomson Reuters datastream databas och har varit 

begränsade på corporate governance området. Ett förslag är således att även använda sig utav 

ytterligare kontrollvariabler, hämtade från databaser såsom KLD. Vilket leder till att en högre 

förklaringsgrad skulle kunna uppnås.   

 

ETR, ett mått på företagets betalningsbeteende, som används som beroende variabel i denna 

studie har nackdelen att inte vara ett direkt mått på betalningsbeteendet. Av denna anledning 

skulle en liknande studie kunna utföras med andra mått på skattebetalningsbeteende såsom 

skattetvister, i enlighet med Lanis och Richardson (2015). Variabeln skattetvister påverkas 

nämligen inte av en eventuell förändring av den nationella bolagsskattesatsen och ger således 

en mer rättvisande bild än ETR som mått på skattebetalningsbeteendet. Då Europas 

medlemsstater har olika skattesystem, kan det vara av vikt att även genomföra denna studie 

separat för de olika länderna för att kunna dra slutsatser om eventuell påverkan på 

benägenheten att betala skatt.  
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