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och verkställande direktörens belöning. Mer specifikt undersöks sambandet mellan 

skatteplanering och verkställande direktörens totala belöning samt skatteplanering och 

verkställande direktörens andel rörlig belöning i förhållande till den totala belöningen. 

Den tidigare forskningen inom området är begränsad och forskarna är fortfarande oense om 

hur stort inflytande den verkställande direktören har på bolagets beskattning och ifall denne 

belönas för eventuell skatteplanering. Följaktligen fyller denna undersökning en 

kunskapslucka, framförallt med anledning av att denna utförs på finländska förhållanden. Det 

slutliga samplet består av bolag listade på huvudbörsen Nasdaq OMX Helsinki och uppgår till 

432 observationer från tidsperioden 2011-2015.  

I linje med Armstrong, Blouin och Larcker (2015) har regressionsanalyser använts för att 
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använts är lönsamhet (ROA), skuldsättningsgrad, dummyvariabler för företagsstorlek, 

förändring i goodwill och andel dotterbolag i skatteparadis. 

Undersökningens resultat visar ett signifikant positivt samband mellan finländska börsbolags 

skatteplanering och verkställande direktörens belöning. Med andra ord leder en högre belöning 

till en högre effektiv skattesats. Sambandet gäller främst för den kassaflödesbaserade effektiva 

skattesatsen (Cash ETR). Dessa resultat står i kontrast till den tidigare forskningen, som främst 

funnit negativa samband. En förklaring till resultatet kunde vara att kostnaderna och riskerna 

förknippade med skatteplanering upplevs överskrida nyttan av denna samt att den 

verkställande direktören inte nödvändigtvis erhåller tillräcklig belöning för denna risktagning. 
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1 INLEDNING 

Uppdagandet av multinationella bolags aggressiva skattestrategier och utnyttjande av 

skatteparadis för att undvika att betala skatt i de länder där den egentliga verksamheten 

bedrivs har varit föremål för heta diskussioner under senare år, inte bara i akademisk 

litteratur utan även i media. Dessa avslöjanden kan påstås ha öppnat den godtrogna 

allmänhetens ögon för hur dessa bolag strävar efter att hävda sig i dagens stenhårda globala 

konkurrens och hur de använder sin kreativitet till att utnyttja alla de kryphål, gråzoner och 

utrymmen för egen tolkning som lagstiftning och redovisningsstandarder lämnat plats för.  

Skatteflykt utgör internationellt ett betydande problem och leder årligen till stora förlorade 

statliga skatteintäkter. År 2011 uppskattade organisationen The Tax Justice Network i 

rapporten The Cost of Tax Abuse den totala summan av skatteflykt till ca 5,1 % av världens 

totala BNP eller 3,1 biljoner USD absolut uttryckt. För att få en uppfattning av fenomenets 

omfattning jämförs skatteflyktens förlorade intäkter (3,1 biljoner USD) med hälso- och 

sjukvårdsutgifterna (5,7 biljoner USD) i samtliga observerade länderna, vilket ger 

skatteflykten en andel på 54,9 %. I Europa är motsvarande siffror för skatteflykt 1,5 biljoner 

USD jämfört med 1,7 biljoner USD för sjuk- och hälsovård, vilket innebär att skatteflyktens 

andel uppgår till hela 86,8 %. 

Samtidigt som skatteflykt utgör ett stort problem och leder till en signifikant reduktion i en 

av de viktigaste statliga inkomstkällorna, är skatteplanering en naturlig funktion i vilket 

företag som helst med anledning av skatternas inverkan på företagets nettoresultat.  Således 

torde det ligga i samtliga företagsledares intresse att vidta åtgärder för att reducera 

skattebördan. Problemet med skatteplanering ur ett samhälleligt perspektiv är att avgöra 

vad som kan anses som acceptabel skatteplanering och vilka metoder som är otillåtna eller 

lagstridiga, vilket ytterligare försvåras i sådana fall där multinationella bolag är inblandade 

och flera länders lagstiftning skall tillämpas.  

I dagens samhälle, där klyftan mellan medelklassen och de fattigare i världen fortsätter att 

växa, kan man även ifrågasätta ifall storleken på verkställande direktörers och övriga chefers 

belöningar kan anses rimliga, och ifall de incitament som inkluderas i 

belöningsarrangemangen fungerar på avsett vis. Avsikten med högre resultatbaserade 

incitament är i allmänhet att föra principalens (aktieägares) och agentens (chefens) 

intressen närmare varandra för att försäkra sig om att chefer fattar beslut för företagets 
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bästa och inte enbart för sin personliga ekonomiska vinning. I och med att investeringar i 

skatteplanering främst borde ha en positiv inverkan på företagets resultat kunde man 

rimligtvis anta att chefer belönas för lyckad skatteplanering.  

1.1 Problemområde 

Trots att ett fåtal tidigare studier funnit ett samband mellan ledningens incitament och 

företags beskattning understryker Armstrong, Blouin och Larcker (2012) att det fortfarande 

är oklart huruvida den högsta ledningen direkt påverkar beskattningen eller ifall detta 

enbart är ett indirekt resultat av övriga aktiviteter, såsom beslut angående finansiering, 

investering eller operativ verksamhet. Dyreng, Hanlon och Maydew (2010) menar däremot 

att en person på chefsposition inte nödvändigtvis behöver vara en skatteexpert för att kunna 

påverka företagets beskattning. En reglering av strategier, omfördelning av resurser inom 

organisationen och anlitandet av experter internt och/eller externt kan också ha en effekt på 

företagets skatteutgifter. Dessutom kan det höra till verkställande direktörens uppgifter att 

besluta om skattechefens belöning och incitament, vilket igen har en indirekt inverkan på 

beskattningen.  

Om det är skattedirektören, finanschefen eller verkställande direktören som i praktiken 

ansvarar för ett företags beskattningsarrangemang varierar mellan företag. Armstrong, 

Blouin och Larcker (2012) hävdar att man borde se på kopplingen mellan skattedirektörens 

incitament och företagets skatteplanering för att få en bättre insikt i fenomenet i och med 

att denna position torde vara närmast associerad med företagets skattefunktion. Vidare 

betonar Armstrong, Blouin och Larcker (2012) att beslut om företagets beskattning 

eventuellt fattas direkt av den högsta ledningen, vilket betyder att skattedirektörens 

inflytande i skattefrågor är begränsat vilket i sin tur innebär att ett tydligt samband 

nödvändigtvis inte existerar. Utöver detta kan man för finländska förhållanden ifrågasätta 

ifall finländska börsbolag verkligen anlitar en person specifikt för skattefrågor. I och med 

detta är även sambandet mellan verkställande direktörens belöning och företagets 

beskattning av intresse.  

Trots att verksamhetens syfte i aktiebolag enligt 1 kap. 5 § i aktiebolagslagen är att bereda 

vinst åt aktieägarna, poängteras även betydelsen av bolagens samhälleliga ansvar i 

regeringens proposition (RP 109/2005 rd) till riksdagen med förslag till ny lagstiftning om 

aktiebolag. I denna proposition framhävs exempelvis att bolagens vinstgenerering måste ses 

på längre sikt och att en förutsättning för detta ofta är att bolaget iakttar samhälleligt 
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acceptabla förfaranden också i situationer där lagstiftningen inte kräver detta. Vidare nämns 

bolagets profilering utåt och dess potentiella betydelse för värdet på aktierna. 

Ett flertal forskare som studerat chefers belöningsarrangemang är överens om att högre 

incitament ökar chefens benägenhet att utsätta sig själv och sitt företag för risk i utbyte mot 

personlig förmån. Desai och Dharmapalas studie ”Corporate tax avoidance and high-

powered incentives” från år 2006 är en av de mest citerade inom området. Enligt den 

grundläggande modellen leder högre belöning enligt forskarna till ökad skatteplanering. 

Avsikten med den högre belöningen är att föra principalens och agentens intressen närmare 

varandra och öka företagsvärdet genom skatteplanering. Emellertid menar Desai och 

Dharmapala (2006) att sambandet är omvänt i bolag där bolagsstyrningen är bristfällig, det 

vill säga bolaget får ingen nytta av att förse chefer med en högre belöning. I sådana fall kan 

incitamentens funktion ifrågasättas i och med att detta inte är önskvärt ur aktieägarnas 

synvinkel. Med andra ord hävdar Desai och Dharmapala (2006) att optimal 

kontraktsutformning nödvändigtvis inte existerar i sådana fall där bolagsstyrningen är svag. 

Transaktioner utan ekonomisk substans förekommer i dagens läge allt oftare. Med hjälp av 

dessa strävar företag exempelvis efter att undvika skatt. Enligt Desai och Dharmapala 

(2006) är risken att ertappas låg och därför frågar de sig varför inte alla företag sysslar med 

dylika transaktioner. Eftersom skatteplaneringsaktioner kan vidtas för att utvinna 

personliga förmåner ur tillämpade belöningssystem, behöver chefer starka incitament för 

att hållas på rätt spår. Vidare menar Desai och Dharmapala (2006) att starka incitament 

uppmuntrar chefer att avstå från personliga förmåner samtidigt som skatteflykten ökar. 

Med anledning av den riktning i vilken verkställande direktörers belöning samt bolagens 

skatteplanering utvecklats under senare år är det intressant att se på sambandet mellan 

ifrågavarande faktorer. Leder skatteplanering i finländska börsbolag till en högre alternativt 

lägre belöning för den verkställande direktören? 

1.2 Syfte 

Syftet med avhandlingen är följaktligen att undersöka sambandet mellan börslistade bolags 

skatteplanering och verkställande direktörers belöning i Finland. Tidigare undersökningar 

inom området har främst fokuserat på USA eller andra geografiska områden, vilket ger 

denna undersökning ett mervärde. Avhandlingens forskningsfråga operationaliseras i 

följande två delfrågor: 
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 Existerar det ett samband mellan företagets skatteplanering och verkställande 

direktörens totala belöning? 

 Existerar det ett samband mellan företagets skatteplanering och verkställande 

direktörens andel rörlig (incitamentbaserad) belöning i förhållande till den totala 

belöningen? 

1.3 Avgränsningar 

Avhandlingen har avgränsats till bolag noterade på huvudbörsen i Helsingfors (Nasdaq 

OMX Helsinki) och åren 2011-2015. Detta tidsspann har valts för att kartlägga den aktuella 

situationen av det undersökta sambandet. Bolag listade på Nasdaq First North beaktas inte 

i avhandlingen, eftersom dessa bolag inte är tvungna att rapportera enligt den 

internationella redovisningsstandarden IFRS (International Financial Reporting 

Standards). Dessutom är kraven för att börslistas på Nasdaq First North-listan lindrigare 

jämfört med motsvarande krav för att listas på huvudbörsen. Begreppet skatteplanering 

operationaliseras i denna avhandling, liksom i tidigare forskning, med hjälp av olika mått 

på bolags effektiva skattesatser, vilket beskrivs mer detaljerat i kapitel 4. 

Skatteaspekten i denna avhandling berör samfundsskatten som företag betalar på basis av 

realiserade vinster i näringsverksamheten. Med begreppet belöning avses i denna 

avhandling de former av monetär belöning som personer erhåller för en motprestation, 

oftast i form av utfört arbete. Belöningen kan utöver grundlön även bestå av bonusar vilka i 

allmänhet baserar sig på någon form av resultat- och prestationskriterier samt belöning i 

form av aktier och aktieoptioner. Även icke-monetära belöningsformer förekommer allt 

oftare, men beaktas alltså inte i detta arbete. 

1.4 Disposition 

Det inledande kapitlet efterföljs av den teoretiska referensramen i kapitel 2. Kapitlet 

presenterar teorier och aspekter om skatteplanering, både ur företagets och samhälleligt 

perspektiv. Begreppet skatteplanering och vad detta kan inkludera behandlas, liksom 

utformningen av incitament och belöningssystem samt den sammantagna inverkan dessa 

har på viljan att engagera sig i företagets beskattning. I huvudkapitel 3 presenteras tidigare 

forskning. Kapitlet är indelat i två underkapitel, varav det första består av forskning i det 

specifika sambandet mellan företagets skatteplanering och chefers/verkställande 

direktörens belöning. Det andra underkapitlet inkluderar övriga studier i 
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skatteplaneringens determinanter. I kapitel 4 ingår avhandlingens empiri. Här presenteras 

de tillämpade regressionsmodellerna närmare. Vidare förklaras valet av beroende och 

oberoende variabler samt undersökningens sampel. Även resultatet av den manuella 

datainsamlingen presenteras och dess eventuella inverkan på undersökningens resultat 

diskuteras. Kapitel 5 består av den empiriska undersökningens resultat. Det sista kapitlet 6 

knyter ihop avhandlingen i form av en sammanfattande diskussion. I detta kapitel behandlas 

även kontribution, validitet och tillförlitlighet, begränsningar och förslag till fortsatt 

forskning.  
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2 SKATTEPLANERING OCH CHEFERS 

BELÖNINGSARRANGEMANG 

I Finland har samfundsskattesatsen uppgått till 20 % sedan år 2014. Trenden har på senare 

år varit tydligt sjunkande, då skatten år 2012 sänktes med 1,5 procentenheter från 26 % till 

24,5 % och därefter till nuvarande 20 % år 2014. Övriga EU28-länders samfundsskatt låg år 

2016 i medeltal på 22,10 % (Veronmaksajat 2016). Med dessa sänkningar strävar Finland 

bland annat efter att hävda sig i den internationella skattekonkurrensen och samtidigt sänka 

tröskeln för utländska samfund att investera i Finland.  

I revisionsbyrån KPMGs artikel ”Bolagens skatter i världens fokus” av Richard Björnelid i 

kundtidningen View 1/2014 reflekteras över bolagsskatten och den ökade uppmärksamhet 

som denna fått under senare tid. I artikeln poängteras det faktum att bolagsskattesatsen 

högst sannolikt är den vanligaste skatten som utgör föremål för någon form av 

skatteplanering. Exempelfall som nämns är Amazon, Google och Starbucks vilka knappt 

betalade någon skatt alls i Storbritannien, vilket ledde till att företagen bjöds in till det 

brittiska parlamentet för att avge förklaringar. I USA har senaten krävt att Apple förklarar 

varför brevlådeföretag på Irland används för att undvika amerikansk skatt. (Björnelid 2014) 

Orsaken till varför skattefrågor allt oftare tagits upp till diskussion under senare år 

behandlas även i artikeln av Björnelid (2014). Det faktum att många länder idag tampas med 

stora statsskulder, kombinerat med globaliseringen, bidrar med ökade möjligheter för 

multinationella bolag att undvika skatt. Varför skattekonkurrensen mellan länder under 

senare år tilltagit kunde förklaras med hjälp av trycket på de skuldsatta länderna att minska 

den statliga skuldsättningen. Högt skuldsatta länder kunde i sin tur råda bot på detta genom 

att sänka den statliga bolagsskattesatsen för att locka till sig fler företag till landet, vilka 

hellre beskattar sin inkomst här än i övriga länder, och på så sätt absolut sett erhåller större 

skatteintäkter och minskar skuldsättningen. Dock bör man komma ihåg att övriga faktorer 

även spelar en betydande roll vad gäller företags investeringsvilja i specifika länder. 

Emellertid har globaliseringen, förutom ökade möjligheter till skatteplanering, även lett till 

högre krav på verksamhetens transparens, vilket minskar företagens möjligheter att komma 

undan utan konsekvenser.  

Ett annat fenomen som har väckt ett stort intresse i media är belöningen av stora företags 

chefer och mer specifikt nivån av denna. I den amerikanska affärstidskriften Fortune, en av 
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världens mest citerade affärstidningar, presenterar Matthews (2016) hur verkställande 

direktörens belöning utvecklats från år 1978 till 2015 och jämför denna utveckling med 

aktieindexet S&P 500 samt lönenivån för de 0,1 % största löntagarna i landet. Medan 

aktieindexet stigit med 542,9 % under denna tid och lönenivån av de 0,1 % högst belönade 

med 320,5 %, har verkställande direktörers belöning stigit med otroliga 940,9 % under 

motsvarande period. Medan verkställande direktörers belöning ökat med 941 procent 

mellan åren 1978 och 2015, var motsvarande ökning 10 procent för en vanlig anställd. I linje 

med detta rapporterar Mishel och Schieder (2016) i en utredning av Economic Policy 

Institute att verkställande direktörer i de 350 största bolagen i USA i medeltal tjänar 276 

gånger så mycket som den typiska arbetstagaren. Enligt Mäkinen (2007) var motsvarande 

siffror år 1999 475 gånger för USA medan förhållandet i Europa låg inom intervallet 11 

(Schweiz) till 24 (Storbritannien). I Finland tjänade en verkställande direktör ungefär 16 

gånger så mycket som en medelmåttig anställd år 1999. Motsvarande siffra var 7 år 1996 och 

24 år 2000, varefter förhållandet igen sjönk till 13 som en följd av börsens kraftiga nedgång 

under åren 2000-2002. 

Enligt den finska koden för bolagsstyrning skall börsbolag i Finland rapportera om 

ledningens belöningar. Enligt rekommendationen skall belöningarna på lång sikt främja 

bolagets ekonomiska framgång, konkurrenskraft och en gynnsam utveckling av ägarvärdet. 

Förutbestämda och mätbara prestations- och resultatkriterier utgör grunden för 

belöningarna (Värdepappersmarknadsföreningen 2015). Exempelvis kunde skatteplanering 

vara en lösning för att uppnå ett högre aktieägarvärde, vilket exempelvis undersöks av Desai 

och Dharmapala (2009). 

2.1 Beskattning och skatteplanering 

Som tidigare konstaterats i inledningen är skatteplanering något som berör så gott som alla 

företag i någon utsträckning. Tidigare forskning har ännu inte kunnat förklara varför en del 

företag är försiktigare i sin skatteplanering än andra företag. Avsikten med detta 

underkapitel är att utreda vad begreppet skatteplanering kan tänkas innefatta enligt olika 

reglerande institutioner, existerande litteratur, övriga källor och media. Utöver beskattning 

av företag i allmänhet behandlas även olika åtgärder som företag kan använda för att minska 

sin skattebörda. 

I allmänhet betalar ett finländskt samfund (exempelvis ett aktiebolag eller andelslag) 

samfundsskatt i sådana fall där beloppet av inkomsterna är större än utgifterna för året. Om 
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företaget uppvisar förlust, får denna avdras under de följande tio skatteåren om och då 

beskattningsbar vinst uppkommer. Den beskattningsbara inkomsten beräknas utgående 

från bokföringen. Vissa justeringar görs för skattemässiga beräkningar som kan leda till 

skillnader mellan bokföringsmässigt och beskattningsbart resultat (Skatteförvaltningen 

2015a). Därför mäts också företagets effektiva skattesats med olika mått i denna avhandling; 

både beräknad på företagets bokslutsmässiga resultat (GAAP ETR) och faktiska betalda 

skatteutgifter för året (Cash ETR) enligt kassaflödesanalysen. 

Beskattningens målsättning delas enligt Leppiniemi och Walden (2016) in i tre kategorier: 

1) fiskala mål; den offentliga förvaltningens insamling av medel för täckande av utgifter, 2) 

inkomstfördelningsmål; med hjälp av beskattningen strävar man efter att minska skillnader 

i befolkningens inkomst och förmögenhet, 3) styrande mål; med hjälp av beskattningen 

försöker man påverka både individer och företags samt övriga organisationers beteende. 

Enligt Helminen (2016) är utgångspunkten i företagsbeskattningen att inkomst av 

näringsverksamhet av separata skatteobjekt (samfund) beskattas i bolagets hemland eller i 

det land där bolaget är beläget (asuinvaltio) enligt den interna lagstiftningen för landet i 

fråga. Exempelvis betalar finländska samfund skatt både för inhemsk och utländsk inkomst, 

förutsatt att bolaget är grundat enligt finländsk lagstiftning och registrerat i Finland oavsett 

om bolagets ägare är utlänningar eller om bolaget har inkomst från utlandet. På 

motsvarande sätt beskattas utländska samfund i Finland inom gränserna för skatteavtal för 

inkomster från Finland eller sådan inkomst som härstammar från bolagets fasta driftställe i 

Finland, trots att bolagets ägare vore finländska. 

2.1.1 Vad är skatteplanering? 

I tal och skrift används ofta varierande uttryck för skatteplanering och undvikande av skatt. 

Europaparlamentet (2016) beskriver skatteflykt som användandet av lagliga metoder för att 

betala lägsta möjliga skatt och skattebedrägeri som att genom olagliga och medvetna 

metoder betala lägre skatt eller slippa betala skatt. Detta konstateras i en artikel vid namn 

Kampen mot "aggressiv skatteplanering" och företag som flyr skatt. Att man sedan i samma 

artikel i ett senare skede de facto talar om ”aggressiv skatteplanering” tyder på att begreppen 

inom området inte är entydiga. Vad som sedan avses av författare i exempelvis artiklar på 

främmande språk bör därför utläsas ur kontexten. 
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Den finländska skatteförvaltningen tillhandahåller på sin hemsida en del information om 

skatteplanering och skatteparadis. Själva begreppet skatteplanering förklaras på ett 

generellt plan av Skatteförvaltningen (2016a) enligt följande:  

Den skattskyldige kan sträva efter att minimera skatten med skatteplanering. Omständigheterna och 

åtgärderna väljs för att nå ett optimalt slutresultat både vad gäller skattebeloppet och den övriga 

helheten. När det ligger äkta affärsekonomiska orsaker bakom den skattskyldiges rättshandlingar har 

den skattskyldige rätt att välja ett sådant sätt som resulterar i en lägre skattebelastning för honom än 

ett annat handlingssätt. I skatteplanering väljer man vanligen de alternativ vars skattepåföljder är 

godtagbara i beskattningen och i rättspraxis.   

Leppiniemi och Walden (2016) menar att skatteplaneringen kan indelas i strategisk, taktisk 

och operativ planering. Avsikten med planeringen är att klarlägga hur företaget skall 

säkerställa att både kort- och långsiktiga målsättningar uppnås. Möjligheterna till 

skatteplanering är långt beroende på de förutsättningar som företaget har vad gäller val av 

bransch, bolagsform, betydande investeringar, val av räkenskapsperiod, företagsförvärv och 

utlandsverksamhet, för att nämna några exempel. 

Enligt Leppiniemi och Walden (2016) består skattestrategiska val av exempelvis bolagsform 

och struktur. Därmed är beslut att fungera som enskilt företag, koncern eller separata 

företag förvaltade av samma ägare sådana faktorer, som inverkar på företagets beskattning. 

Hit hör även företagsarrangemang såsom fusioner, fission, verksamhetsöverlåtelse, 

aktiebyte, företagsköp och nedläggning eller sanering av företag. 

Avsikten med taktisk skatteplanering är i sin tur att ta fram de rätta metoderna med vilka 

planeringshorisontens målsättningar (ofta bokföringsmässigt eller beskattningsmässigt 

resultat) kan uppnås. Som taktiska skattebeslut räknar Leppiniemi och Walden (2016) 

exempelvis upp lösningar för skötseln av företagsägarens privatekonomi såsom 

arbetsförhållande, dividendutdelningsmål, målsättning för fördelning av inkomst mellan 

förvärvs- och kapitalinkomst, övriga ekonomiska förhållanden mellan företaget och dess 

ägare, val och förändring av räkenskapsperiod samt val av tidpunkt för investeringar och 

övriga faktorer som lätt vid behov kan ändras. 

Den operativa skatteplaneringen verkställs genom att företaget håller sig uppdaterad med 

gällande regler och förordningar samt sköter verksamheten enligt gällande rättspraxis. Till 

den operativa planeringen hör att företaget beaktar krav som ställs ur boksluts- och 

skattesynpunkt och agerar ändamålsenligt därefter. Operativa uppgifter som företag ska 
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fästa uppmärksamhet vid består enligt Leppiniemi och Walden (2016) exempelvis av 

verifiering av inkomster och utgifter, upprättande av tillräckliga dokument och protokoll, 

rådgivning samt övervakning. En ändamålsenlig reglering säkerställer att en tillräcklig 

dokumentation upprättas automatiskt. På detta sätt ser företaget samtidigt till att olika 

missförhållanden såsom inkurans i lager eller osäkra kundfordringar upptäcks vid rätt 

tidpunkt, vilket i sin tur underlättar bolagsstyrning och upprättande av bokslut och 

skattedeklaration. 

Väl ledda företag strävar efter att minimera betalda skatter men samtidigt hålla sig inom 

ramarna för existerande skattelagstiftning. En lyckad skatteplanering förutsätter enligt 

Doupnik och Perera (2015) expertis i de olika länders skattelagstiftning där företaget 

bedriver verksamhet. Kännedom om hur utländska vinster beskattas i hemlandet är också 

av stor vikt. Multinationella bolags beslut angående placeringen av dotterbolag, vilken 

bolagsform som väljs samt hur verksamheten finansieras kommer att ha stor inverkan på 

hur verksamheten beskattas. 

Såsom tidigare nämndes är gränsen mellan tillåten och otillåten skatteplanering inte entydig 

vilket lagstiftningen reglerar för med hjälp av den 28 paragrafen ”Kringgående av skatt” i 

lagen om beskattningsförfarande (1558/1995). I lagen finns en generalklausul med stöd av 

vilken myndigheterna har större möjligheter att förhindra otillåtet kringgående av skatt. 

Klausulen tillämpas i sådana fall där ”en omständighet eller åtgärd har getts en sådan rättslig 

form som inte motsvarar sakens egentliga natur eller syfte.” (Skatteförvaltningen 2016a) 

Klausulen kunde således tillämpas på transaktioner som saknar egentlig ekonomisk 

substans och vars förklaringar väcker misstankar hos skattemyndigheterna – med andra ord 

sådana åtgärder vars huvudsakliga syfte är att undvika ofördelaktiga skattekonsekvenser. 

Olika åsikter råder om huruvida en mer eller mindre aggressiv skatteplanering verkligen är 

skadlig för samhället eller om samhället gynnas av detta i form av företagstillväxt. Medan 

skatteplanering har direkta negativa konsekvenser på storleken av staters skatteintäkter, 

kunde det positiva med fenomenet förklaras med hjälp av tillväxt, som i sin tur leder till 

högre omsättning och som i sin tur innebär en större skattebörda med tiden. Förutsatt att 

företagets skatteplanering hålls konstant blir den absoluta effekten ur statssynvinkel positiv 

på längre sikt (i ett kraftigt förenklat scenario).  
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Mintz och Smart (2004) diskuterar på samma sätt beskattningens och skatteplaneringens 

verkliga effekter. Skribenterna menar att företag och deras rapporterade omsättning kan 

vara känsliga för förändringar i beskattningen, eftersom företagets inkomst lätt kan 

överföras från ett land till ett annat. En sådan skatteplanering genom överförande av 

inkomster kan leda till en ökad elasticitet av beskattningsbar inkomst enligt Mintz och Smart 

(2004), vilket i sin tur gör investeringar mindre känsliga för förändringar i beskattningen, 

ifall företaget kan utnyttja en del av skattebördan i hemlandet till investeringar. Detta 

antyder i sin tur att ifall regeringar värderar investeringar av multinationella bolag lika högt 

som de skatteintäkter som de uppbär, kan skatteplanering ha tvetydiga välfärdseffekter.  

Skatteplanering är inte bara förknippad med juridiska frågor utan även etiska, då framförallt 

större företag idag inte bara förväntas följa lagen, utan även dra sitt strå till stacken vad 

gäller olika hållbarhetsfrågor. Också här kan beskattningen nämnas som en av de 

skyldigheter som multinationella bolag förväntas axla och hållas ansvariga för, istället för 

att med hjälp av tvivelaktiga metoder undvika en större del av företagets ursprungliga 

skattebörda, trots att de juridiskt sett (eventuellt) ännu följer gällande lagstiftning. De etiska 

frågeställningarna har fått allt större betydelse med anledning av den uppmärksamhet som 

dylika frågor åtnjutit under senare år i exempelvis media. Enligt en undersökning av Ernst 

& Young (2014) har det ökade intresset hos massmedia för skattefrågor lett till att allt fler 

stora bolag oroar sig för de negativa rykteskonsekvenserna som detta kan medföra. I 

utredningen citeras en vice skattedirektör i ett bolag aktivt inom digital handel. Hen menar 

att det inte alltid räcker med att följa lagen ifall en journalist skriver om bolagets skatter. 

Dessutom är tröskeln för ett offentligt godkännande av bolagets skatteposition betydligt 

högre än om man frågar en revisor.  I samma utredning år 2011 uppgav 60 % av de största 

bolagen i undersökningen att de antingen är något oroliga eller avsevärt oroliga för 

mediebevakning angående beskattning, medan motsvarande siffra år 2014 var hela 89 % (!). 

Detta har enligt respondenterna även lett till mer kännbara effekter och en hårdare tillsyn 

över möjligheterna till skatteplanering. Följaktligen anser 81 % av de som besvarat 

undersökningen att skatteriskernas (exempelvis ofördelaktiga förändringar i 

skattelagstiftning och reglering) betydelse kommer att öka under de två följande åren. 

Övriga siffror och statistik i undersökningen av Ernst & Young (2014) pekar i stort sett alla 

på att skattefrågor och regleringen kring dessa under de närmaste åren historiskt sett 

kommer att få allt större konsekvenser. 
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Tidigare forskning av Graham et al. (2014) har med hjälp av enkäter riktade till företags 

skattechefer undersökt faktorer som talar för respektive emot skatteplanering. 

Tillvägagångssättet möjliggör undersökning av faktorer och fenomen till skillnad från att 

förlita sig på arkivdata. Svaren av ca 600 respondenter pekar på att 70 % av dessa anser 

rykte och anseende vara en viktig faktor i beslutet att inte skatteplanera, vilket kan anses 

sammanhänga med att 58 % av respondenterna oroar sig för den ofördelaktiga 

mediauppmärksamhet som skatteplanering kan medföra. Vidare anser 61 % (71 % av 

offentligt noterade bolag) av dem som svarat på enkäten att vinsten per aktie inte får rubbas 

av eventuell skatteplanering. Hela 76 % ser de rapporterade skatteutgifterna (GAAP ETR) 

som minst lika viktiga som de faktiska skatteutgifterna för samma period (Cash ETR). 

Gallemore, Maydew och Thornock (2014) undersöker likaså vilka konsekvenser aggressiva 

skattepositioner har på företagets rykte, men finner inga tecken på att engagemang i 

skatteparadis leder till negativa rykteskonsekvenser. Dock poängterar Gallemore, Maydew 

och Thornock (2014) att negativa rykteskonsekvenser trots allt kan existera men att man 

helt enkelt inte finner empiriska bevis på detta. Orsaker till detta kan vara ett litet sampel 

(118 ertappade bolag), de aggressiva bolagens säregenheter eller att endast bolag immuna 

mot negativa rykteskonsekvenser utnyttjar skatteparadis, vilket skulle förklara avsaknaden 

av empiriska bevis. 

Förutom utformandet av optimala belöningsarrangemang konstaterar Crocker och Slemrod 

(2005) att debatten angående en lämplig tillsynspolitik går het. Forskarna tar i sina 

sammanfattande kommentarer fram möjliga lösningar på problemet med skatteflykt. Ett 

sätt skulle enligt skribenterna bestå av förändringar i skattelagstiftningen för att underlätta 

upptäckandet av olagligheter och väckandet av åtal för vissa former av skatteflykt. Det andra 

alternativet innebär att skärpa straffen, antingen för företaget eller för företagets chefer, för 

de skatteflyktsarrangemang som upptäcks. 

2.1.2 Hur kan företag skatteplanera? 

Med den tidigare forskningen inom området skatteplanering som grund kan man konstatera 

att en gemensam nämnare i den akademiska forskningen är intresset för bolagens 

utlandsverksamhet och den effekt som denna har på bolagets beskattning. Intresset grundar 

sig på de möjligheter som ett eventuellt engagemang utomlands öppnar upp. Dessa 

möjligheter kan i sin tur utnyttjas inte bara för affärsverksamheten som sådan utan även för 

andra frågor såsom skatteplanering och de komplexa juridiska arrangemang som är 
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relaterade till undvikandet av skatt. Utlandsverksamhet kan bedrivas på olika sätt i olika 

omfattning. Exempel som nämns av Helminen (2016) är export utan egentlig egen 

verksamhet i utlandet eller utlandsverksamhet genom en filial eller representant i företagets 

eget namn. Företagets filial eller representant kan i sin tur grunda ett fast driftställe 

utomlands. Ett separat bolag kan även grundas för att bedriva verksamhet utomlands. 

Helminen (2016) framhåller att den valda verksamhetsformen inverkar märkbart på var och 

hur inkomst av näringsverksamheten beskattas. Så länge utlandsverksamheten består av 

export, beskattas inkomsterna i allmänhet endast i hemlandet. Om företaget emellertid 

grundat ett fast driftställe utomlands, beskattas inkomster ofta förutom i Finland även där 

driftstället är beläget. Om ett separat skatteskyldigt bolag grundats utomlands, sker 

beskattningen uteslutande utomlands. 

Skatteförvaltningen (2015b) i Finland skriver kort om internationella situationer för 

finländska företag och de skattemässiga konsekvenserna som dessa kan medföra. Förutom 

för inhemska inkomster skall finländska företag även betala skatt till Finland för inkomster 

från utlandet. Också på inkomster från utlandet tillämpas Finlands skattelagar i 

beskattningen och den finländska bokföringslagen i bokföringsfrågor. Ifall ett fast driftställe 

bildas i en annan stat beskattas emellertid det fasta driftställets inkomster utomlands enligt 

landets skattelagar. För ett fast driftställe utomlands tillämpas på samma sätt utländska 

bestämmelser vad gäller bokföring. Beskattning av dividender, räntor och royalties i 

internationella situationer fastställs i allmänhet utifrån skatteavtal som ingåtts mellan 

Finland och den stat som betalar ut inkomsten. På samma sätt påverkar skatteavtalen 

motsvarande beskattning av dividender, räntor och royalties som betalas av finländska 

företag. Vid eventuell dubbelbeskattning kan företag yrka på undanröjning av detta, vilket 

ska framföras i skattedeklarationen. Återbäring på den uttagna skatten skall ansökas från 

källstaten i sådana fall där källskatt tagits ut på en inkomst från utlandet i strid med 

skatteavtalet. 

För att kunna dra nytta av de skattefördelar som en del länder erbjuder förutsätts ofta att 

moderbolaget och dotterbolagen är en del av samma koncern. Enligt 6 § i bokföringslagen 

består en koncern av ett moderföretag med bestämmande inflytande i ett målföretag 

(definieras i 5 § i samma lag) vilket oftast består av ett aktieinnehav som medför mer av 

hälften av rösterna för samtliga aktier. Målföretaget kallas i vardagligt språk för 

dotterföretag och bildar tillsammans med moderföretaget en koncern. Nationella 
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riksgränser utgör inget hinder för upprättandet av ett koncernförhållande med ett utländskt 

företag, exempelvis genom att förvärva en andel aktier som medför bestämmande inflytande 

i det utländska bolaget. Ett bestämmande inflytande kan även uppnås av ett moderbolag 

tillsammans med ett dotterbolag. Utöver dotterbolag kan en bokföringsskyldig även ha 

ägarintresseföretag och intresseföretag. Ett ägarintresseföretag är enligt 7 § i 

bokföringslagen ett inhemskt eller utländskt företag som inte är dotterbolag och i vilket den 

bokföringsskyldige har en ägarandel som skapar en varaktig förbindelse mellan parterna 

som är avsedd att främja den bokföringsskyldiges verksamhet eller verksamheten av ett 

företag inom samma koncern. Ett intresseföretag är enligt 8 § i bokföringslagen ett 

ägarintresseföretag i vilket den bokföringsskyldige innehar minst en femtedel och högst 

hälften av de röstetal som aktierna medför. Varken ägarintresse- eller intresseföretag 

betraktas som en del av en koncern. Emellertid sammanställs intresseföretagens uppgifter 

vid bokslut enligt Bokföringsnämndens (2006) allmänna anvisning om upprättande av 

koncernbokslut till den andel av företagets vinst eller förlust som motsvarar 

koncernföretagens andel. 

Helminen (2016) poängterar vidare att ett koncernförhållande mellan två bolag kan leda till 

irrationellt beteende för enskilda koncernbolag för att främja koncernens bästa bland annat 

i skattefrågor. Exempelvis kan ett koncernbolag bära en kostnad av ett koncernbolag i ett 

annat land, vilket bolaget inte annars skulle vara berett att göra. På motsvarande sätt kan 

bolag avstå från inkomster till förmån för andra bolag inom samma koncern. Helminen 

(2016) betonar att ett dylikt dolt förflyttande av vinstmedel mellan koncernbolag i olika 

stater kan vidtas förutom av affärsmässiga skäl, även i ett försök att minimera koncernens 

skattebörda. 

Trots att det inte existerar någon exakt definition på ett skatteparadis listar exempelvis 

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) egenskaper som 

används för klassificeringen av ett land som skatteparadis. Fyra grundläggande faktorer som 

kännetecknar skatteparadis enligt OECD (1998) består av 1) ingen eller endast nominell 

(symbolisk) beskattning, 2) en avsaknad av ett effektivt utbyte av information, 3) avsaknad 

av transparens och 4) inget krav på egentlig verksamhet. Beskattningen utgör den 

grundläggande förutsättningen för att klassificera ett land som ett skatteparadis. 

Skatteparadis präglas även ofta av strikt sekretess och lagar vars avsikt är att skydda företag 

och individer från granskningar av exempelvis skattemyndigheter, vilket därmed utgör ett 
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hinder för informationsbytet mellan olika länder. Utöver detta saknas ofta transparens i 

skatteparadisens juridiska, reglerande eller administrativa verksamhet. Avsaknaden av 

kravet på väsentlig verksamhet är en viktig faktor i klassificeringen av skatteparadis, 

eftersom bristen på detta krav kan locka till sig investeringar och transaktioner utan egentlig 

ekonomisk substans med skatteminimering som primärt syfte. 

Även organisationen OECD strävar efter att motarbeta aggressiv skatteplanering bland 

annat genom att förbättra det internationella skattesamarbetet mellan olika regeringar. 

Fokus för organisationens arbete ligger på att identifiera trender i den internationella 

skatteplaneringen samt på att hjälpa regeringar att på ett mer effektivt sätt hantera nya 

risker inom området. Ett av de större problemen som OECD arbetar med kallas BEPS (Base 

Erosion and Profit Shifting) och avser skatteplaneringsstrategier som strävar efter att 

utnyttja kryphål och avvikelser i olika länders skattelagstiftningar för att överföra företagets 

vinster till stater med låg eller ingen beskattning alls. Prissättningen av koncerninterna 

transaktioner kallas allmänt transfer pricing eller internprissättning och är ett annat 

begrepp som man ofta stöter på i internationella beskattningssammanhang. OECD har 

utgett anvisningar för internprissättningen där man poängterar hur en marknadsmässig 

prissättning (eng. arm’s length principle) skall tillämpas mellan olika koncernbolag och hur 

företag kan påvisa att de tillämpat en marknadsmässig prissättning. 

Internprissättningen behandlas även kort av den finländska skatteförvaltningen, som 

förutom att förklara vad begreppet innebär även förklarar varför en marknadsmässig 

prissättning är viktig. Skatteförvaltningen (2016b) poängterar att eftersom koncernbolag är 

en del av samma helhet fastställs villkoren för koncerninterna transaktioner i allmänhet inte 

enligt normalt marknadsbeteende. Samma villkor och prissättning skall dock tillämpas 

inom koncernen som mellan oberoende företag för att säkerställa att inkomster flyter in och 

skatter betalas i rätt stat. Skatteförvaltningen har dock möjlighet att neka rätten att dra av 

ränteutgifter med stöd av lagen i sådana fall där man exempelvis anser att arrangemanget 

genomförts av skattemässiga skäl och uppenbarligen för att få skattebefrielse, vilket framgår 

av 28 § i lagen om beskattningsförfarande. Tillsammans med 31 § i samma lag, i vilken 

transaktioners villkor och deras marknadsmässighet regleras mellan beroende parter, har 

myndigheterna stöd för att reglera räntornas avdragsgillhet i beskattningen.  

En metod i synnerhet för multinationella bolag för att undvika skatt är alltså att dra nytta av 

länder med en lägre företagsskattesats genom att grunda ett företag där till vilket exempelvis 
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moderbolagets immateriella tillgångar överförs. För att moderbolaget fortfarande skall få 

använda sig av de till det nya dotterbolaget överförda immateriella tillgångarna betalar 

modern royalties och licensavgifter, vilka är avdragbara från resultatet före skatt. På så sätt 

minskar moderbolagets beskattningsbara resultat. Den del av resultatet som överförs till 

dotterbolaget på detta sätt beskattas med en lägre skatteprocent, det vill säga enligt 

skattesatsen i det land där det nya dotterbolaget grundades. Immateriella tillgångar är sällan 

homogena och direkt jämförbara med liknande tillgångar av andra bolag, vilket medför att 

ett marknadsvärde för tillgångarna är problematiskt att fastställa. På så sätt skapas ett 

kryphål och en gråzon för företag att utnyttjas för undvikande av skatt.  

Ett annat sätt att överföra en del av företagets rörelseresultat till ett land med en lägre 

skattesats är genom koncerninterna lån, vars ränta i allmänhet kan regleras internt. Detta 

förutsätter emellertid ofta ett fast driftställe utomlands. Eftersom räntekostnader är 

avdragbara före beskattning, kan företag på så sätt överföra medel inom koncernen i önskad 

riktning. Dock poängterar OECD och den finländska skatteförvaltningen att samma villkor 

såsom marknadsmässiga räntenivåer skall tillämpas vid lån mellan två bolag inom samma 

koncern liksom mellan två oberoende parter.  

Vidare vad gäller finansiering av utländska dotterbolag poängterar Doupnik och Perera 

(2015) att skillnader i beskattning av dividender, räntekostnader och royaltyavgifter från 

utlandet till moderbolaget långt dikterar användningen och de olika metoderna för  

undvikande av skatt i varje enskilt fall. Exempelvis i ett sådant fall där ett brittiskt bolag 

grundar ett dotterbolag i Österrike skulle det ur moderbolagets synvinkel vara önskvärt att 

det framtida kassaflödet från det nya dotterbolaget sker i form av räntor istället för 

dividender med anledning av den lägre källskatten (0 procent på räntor till skillnad från 27,5 

procent på dividender). Detta kan uppnås genom att det brittiska moderbolaget finansierar 

dotterbolaget med både eget kapital och lånefinansiering istället för enbart genom en 

investering av eget kapital. Räntan på lånet som betalas till moderbolaget är fri från källskatt 

jämfört med motsvarande avkastning på investeringen av det egna kapitalet i form av 

dividendbetalningar, vars källskatt uppgår till 27,5 procent i Österrike. (KPMG 2015) 

Det faktum att många länder beskattar räntor lägre än dividender, skapar enligt Doupnik 

och Perera (2015) ett incitament för företag att finansiera sina dotterbolag enbart med 

skuldfinansiering och med så liten insats av eget kapital som möjligt. Detta kallas 

underkapitalisering (thin capitalization) och flera länder har begränsat räntornas 
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skattefrihet för att undvika överdriven skuldfinansiering. Exempelvis i Frankrike är 

räntorna inte längre avdragbara för den del av skulden som överstiger 150 procent av det 

egna kapitalet. Detta innebär i sin tur att en fullständig skuldfinansiering av dotterbolaget 

inte längre är praktisk ur skatteperspektiv. 

Enligt skatteförvaltningen (2015c) fastställs skattskyldigheten för utländska dividend-, 

ränte- och royaltyinkomster i Finland och källstaten, förutom enligt internationella 

skatteavtal, på den interna lagstiftningen och EU-lagstiftning. Faktorer som inverkar på 

beskattningen är bland annat: 1) ägarförhållandet mellan betalaren och mottagaren, 2) 

betalarens hemstat och 3) huruvida inkomsterna anknyter till inkomsten för ett fast 

driftställe för ett finländskt företag i källstaten. Ifall bolagen är börslistade eller icke 

påverkar även beskattningen av dividender. Skatteavtal möjliggör ofta beskattning av 

dividend-, ränte- och royaltyinkomster enligt en viss procentsats. Denna skatt som betalats 

i källstaten beaktas i den beskattning som i Finland påförs för samma inkomst. På samma 

sätt skall finländska företag som betalar ut dividender, räntor eller royalties ta ut källskatt 

på 20 % eller 30 %, ifall annat inte avtalats mellan delaktiga stater eller om inkomsten är 

befriad från källskatt. De tillämpbara källskattesatserna är således beroende av 

internationella skatteavtal som länder ingår sinsemellan för att undvika dubbel beskattning, 

vilka avgör hur företag och privatpersoner i ett land beskattas för inkomst förtjänad 

utomlands. Enligt Doupnik och Perera (2015) är avsikten med skatteavtalen att främja 

internationell handel och investeringar genom att minska på skattehindren för det 

internationella flödet av varor och tjänster.  

2.2 Belöningsarrangemang och incitament 

Avsikten med detta underkapitel är att förklara de bakomliggande faktorerna för existensen 

av belöning utöver grundlönen, att beskriva belöningens funktion och diskutera (den 

optimala) utformningen av belöningssystem samt vissa stötestenar relaterade till denna 

process. Till slut behandlas även belöningens situation och belöningspraxis i Finland baserat 

på undersökningsresultat.  

2.2.1 Underliggande teorier 

Grunden till utformningen av belöningssystem baserar sig på skilda intressen mellan 

aktieägare och chefer. Den inom ekonomisk litteratur välkända principal-agentteorin och 

dess implikationer på belöningsarrangemang är därmed relevant att behandla. I ett 
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aktiebolag betyder detta att principalen eller aktieägarna förser agenten eller 

företagsledarna med ekonomisk handlingskraft i form av aktiekapital i utbyte mot förväntad 

avkastning med anledning av den risk som aktieägarna utsätter sig för. Problemet i 

förhållandet ligger i att företagsledningen inte alltid agerar i enlighet med aktieägarnas 

intresse, vilket i sin tur skapar ett behov av reglering. Denna reglering kan exempelvis ske 

med hjälp av välutformade belöningsarrangemang som för principalens och agentens 

intressen närmare varandra och minimerar risken att agenten drar personlig nytta av 

belöningssystemet. Enligt Jensen och Meckling (1976) är det nästintill omöjligt att utan 

kostnad försäkra sig om att agenten agerar på ett enligt principalen önskvärt sätt. Denna 

kostnad kallas mer allmänt agentkostnad.  

Den ekonomiska forskningen bidrar även med ett konkurrerande synsätt i kontrast till den 

populära principal-agentteorin. Stewardshipteorin ser enligt Davis, Schoorman och 

Donaldson (1997) människan som en ansvarsfull, kollektiv individ som arbetar för 

organisationens bästa till skillnad från principal-agentteorins nyttomaximerande ”Homo 

oeconomicus”. Med hjälp av stewardshipteorin, som har sin grund i sociologin och 

psykologin, kan situationer där chefer inte motiveras av personliga mål utan istället fungerar 

i enlighet med principalernas motiv förklaras. Ett beteende enligt denna teori kan enligt 

Davis, Schoorman och Donaldson (1997) anses rationellt, eftersom chefen ser en större nytta 

av kollektivt beteende (exempelvis ökad försäljning eller lönsamhet) och agerar därefter. Ett 

sådant agerande gagnar i sin tur principaler i form av aktieägare (positiva effekter av vinster 

på dividender och aktiepris) samt agentens förmän/chefer, eftersom agenten främjar deras 

målsättningar. Denna teori avdramatiserar hela problemet med en optimal utformning av 

chefers belöningssystem förutsatt att principalens och förvaltarens (steward) intressen är 

förenliga i linje med teorin. Därmed blir kontrollarrangemang enligt stewardshipteorin 

överflödiga och kan till och med vara till skada för organisationen och förvaltarnas kollektiva 

agerande. Samtidigt ser denna teori inte heller någon vits med att separera verkställande 

direktörens och styrelseordförandens roller, vilket förespråkas i en principal-agentkontext, 

som präglas av övervakning och kontroll till skillnad från stewardshipteorins främjande och 

befullmäktigande synsätt.  

Davis, Schoorman och Donaldson (1997) diskuterar dock varför ett principal-

stewardförhållande inte alltid gäller istället för en agentrelation. Detta grundar sig på de 

risker som principalerna antar att existerar. I diverse kontrakt mellan ägare och chefer är 
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det upp till ägarna att avgöra hur stora risker de är beredda att utsätta sin insats i bolaget 

för. Riskskygga ägare antar högst antagligen att chefer är egennyttiga och kommer därmed 

att föredra en reglering av agentens handlande med hjälp av diverse incitament. Sådana 

kontrollmekanismer kan således ses som en försäkring för principalen mot agentens 

eventuella opportunism. Sett ur detta perspektiv kan man fråga sig varför ägare någonsin 

skulle ta de risker som ett ”principal-stewardförhållande” innebär. Det faktum att tidigare 

forskning försökt bekräfta endera teorin utan framgång tyder på att det från fall till fall finns 

behov av båda teorier. Givet den problematik som uppstår ur ägarperspektiv vid antagandet 

av denna teori och de risker som denna innebär, kommer stewardshipteorin inte att 

diskuteras mer ingående, då teorin dessutom inte kan användas för att förklara variationer 

i kontraktsutformning. 

2.2.2 Utformning av belöningssystem 

På det akademiska området finns det gott om litteratur angående ledningens 

belöningssystem och den optimala utformningen av dessa.  Två huvudsakliga synsätt 

dominerar den grundläggande teoretiska litteraturen, varav det ena innebär att det 

underliggande problemet (principal-agentproblemet) botas med hjälp av ett optimalt 

belöningssystem, medan det andra synsättet ser själva belöningen som en del av det 

ursprungliga problemet. Teoretiskt kunde man avse att optimal utformning innebär ett 

system som belönar chefer för en maximering av företagets aktieägarvärde samtidigt som 

möjligheterna att personligen utnyttja belöningssystemet saknas.  

Teoretiskt sett är utformningen av ett optimalt belöningssystem enkel, men sällan fungerar 

teorin perfekt i praktiken och utgör samtidigt föremål för en del restriktioner. Belöningen 

kan enligt Bebchuk och Fried (2003) antingen grunda sig på affärsmässiga förhandlingar 

(eng. arm’s length bargaining) mellan styrelsen och chefen eller på restriktioner som 

marknaderna ställer, vilka kan leda till likadana utfall trots avsaknaden av förhandlingar. 

Dock kan dessa krafter i sig inte garantera en belöning som kan klassas som 

marknadsmässig. Utöver detta poängterar forskarna att det inte finns någonting som säger 

att de styrelsemedlemmar som är involverade i belöningsförhandlingarna kommer att 

handla för aktieägarnas bästa, vilket antyder att samma principal-agentproblematik även 

existerar här. Detta äventyrar i sin tur en effektiv belöningsutformning. Även själva 

positionen som styrelseledamot är ofta ekonomiskt lukrativ och ett fortsatt förtroende är 

därmed önskvärt. Vidare menar Bebchuk och Fried (2003) att styrelsemedlemmar därför 
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kan ha incitament att behandla verkställande direktören gynnsamt, eftersom denne i vissa 

fall kan ha ett starkt inflytande över nyutnämningen av styrelseledamöter, liksom över deras 

belöning och övriga förmåner. Som en följd av dessa tidigare nämnda restriktioner är 

sammankopplingen av principalens och agentens intressen med hjälp av ett optimalt 

belöningssystem problematiskt och utgör därmed oftast inte den ultimata lösningen som 

teorin förutspår.  

Det andra synsättet hävdar att problematiken med belöningen ligger i chefers 

förhandlingskraft och inflytande över sin egen belöning. Dessutom menar Bebchuk och 

Fried (2003) att en större makt leder till större möjligheter att dra personlig nytta av 

arrangemangen. Denna teori ser utomståendes uppfattning om belöningsarrangemangen 

som en viktig faktor för dess utformning. Upprördhet bland aktieägarna kan leda till genanta 

situationer och skada inblandade parters (utformare och objekt för belöningsarrangemang) 

rykte. En sådan situation kan leda till förlorat förtroende i kommande frågor över vilka 

aktieägarna har beslutanderätt. Ju mer upprördhet ett visst arrangemang förväntas väcka, 

desto mindre är utformarnas (styrelsemedlemmarnas) vilja att godkänna detta för att inte 

tala om sannolikheten att ett sådant arrangemang föreslås av ifrågavarande chef i första 

taget. Hur utomstående parters mottar belöningsarrangemangen inverkar således på 

huruvida ett för aktieägarna ofördelaktigt (för chefen lukrativt) arrangemang godkänns eller 

inte. Med anledning av upprördhetens negativa konsekvenser för chefen i en 

förhandlingsposition ligger det i dennes intresse att minimera de negativa reaktionerna hos 

utomstående parter. Detta leder fram till en annan viktig byggsten i belöningens utformning, 

vilket enligt Bebchuk och Fried (2003) innebär att försöka rättfärdiga ett ur chefens 

perspektiv lukrativt arrangemang och kamouflera eventuell personlig ”överloppsnytta” med 

arrangemanget. Detta kan i sin tur leda till att ineffektiva arrangemang som skadar chefers 

incitament och företagets prestanda tillämpas.  

Givet den betydelse som utomståendes uppfattning om chefers belöning kan ha på själva 

kontraktsutformningen, kan transparensen i denna fråga inte negligeras. Därför kan det 

exempelvis anses förståeligt att börslistade bolag är skyldiga att publicera information om 

belöningen av personer i ledande positioner inom företaget. Det senaste tillägget i 

regleringen, utfärdat av SEC (U.S. Securities and Exchange Commission), angående 

rapporteringen av belöning trädde i kraft i augusti 2015. Denna reglering (SEC 2015) 
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tillämpas på amerikanska noterade bolag och kräver att bolagen publicerar förhållandet 

mellan verkställande direktörens belöning och medianbelöningen av företagets anställda.  

I Finland skall börsbolag följa den senaste versionen av den finska koden för bolagsstyrning 

utfärdad av Värdepappersmarknadsföreningen år 2015. Enligt koden är börsbolag i Finland 

skyldiga att upprätta en separat belöningsrapport som skall innehålla information om 

arvoden och övriga ekonomiska förmåner som utbetalats till styrelsemedlemmar, 

verkställande direktören och övrig ledning under den föregående räkenskapsperioden. 

Denna rapport skall finnas tillgänglig på företagets webbplats under Corporate Governance-

sektionen. 

Slemrod (2004) är en av de få forskare som poängterar incitamentens betydelse och relation 

i förhållande till bolagets eller indirekt chefernas skatteaggressivitet, vilket han menar att 

tidigare forskning förbisett. Företagets ägare, det vill säga aktieägarna, skapar och 

kommunicerar företagets vilja att skatteplanera till cheferna som i sin tur fattar beslut om 

företagets skatteaggressivitet. Aktieägarnas vilja verkställs i form av att belöningen binds till 

observerbara resultat-/prestandakriterier, såsom den effektiva skattesatsen, företagets 

lönsamhet efter skatt eller aktiepriset. Vidare menar Slemrod (2004) att det faktum att 

skatteavdelningar allt oftare räknas som en separat resultatenhet istället för ett 

kostnadsställe, har förflyttat skatteavdelningarnas fokus från efterlevnad (”compliance”) av 

lagstiftningen till att göra vinst. Eftersom chefer har incitament att engagera sig i företagets 

skatteplanering borde dessa på motsvarande sätt straffas för olaglig skatteflykt, vilket enligt 

Slemrod (2004) är effektivare än en bestraffning av företaget. 

Crocker och Slemrod (2005) ser i sin tur på skatteflykt genom kontraktsförhållandet mellan 

aktieägarna och företagets ekonomichef (CFO) eller skattedirektör, som i allmänhet 

ansvarar för företagets avdrag från den beskattningsbara inkomsten. Skribenterna tar dock 

fram problematiken med utformningen av belöningsarrangemang för den skatteansvarige. 

För att föra de olika intressenternas intressen närmare varandra kunde man tänka sig att 

binda belöningen exempelvis till den effektiva skattesatsen. Emellertid kan den 

skatteansvarige besitta information om möjligheter till både lagliga och olagliga 

skatteplaneringsmetoder och kunde på så sätt på olaglig väg påverka sin egen belöning. En 

eventuell tillämpning av olagliga metoder kan medföra kostnader både för den 

skatteansvarige personligen och för organisationen. Vidare framhäver Crocker och Slemrod 

(2005) den förändrade synen på företags beskattningsavdelningar från att vara passiva, med 
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fokus på efterlevnad av skattelagstiftningen, till aktiva och aggressiva med ett allt större 

fokus på skatteplanering. Detta som en följd av den allt större press som ställs på cheferna 

vad gäller exempelvis uppnåendet av resultatmål.  

På samma sätt som problematiken med själva belöningen tas fram nämns även en del 

problem med en eventuell bestraffning av ansvarspersonerna för beskattningen. I och med 

att en (i vissa fall flera års) tidsskillnad existerar mellan publiceringen av finansiella 

rapporter, revisionen av dessa och utfärdandet av eventuella straff, kan det hända att 

ansvarspersonerna inte längre finns kvar i bolaget för personlig bestraffning för eventuella 

olagligheter. Ett annat problem som kan uppkomma är den offentliga publiceringen av 

företagets beskattningsbara inkomst samt skattebetalningar. Publiceringen av dessa 

skatteuppgifter förväntas i allmänhet minska på företagets skatteplanering med anledning 

av tryck från allmänheten och eventuell förlägenhet för företaget. Eftersom samma 

bestämmelser även gäller för konkurrenter, kan offentligheten innebära att jämförelser 

mellan bolagens ansvarspersoner underlättas. Detta kan i sin tur leda till effektivare 

belöningsarrangemang som medför ökad skatteflykt i form av en ytterligare sänkning av de 

effektiva skattesatserna. 

2.2.3 Ledningens belöning i Finland 

Förutom att börsbolag i Finland är tvungna att rapportera om ledningens belöningar stadgas 

det även allmänt om belöningarna och deras funktion samt avsikt i den finska koden för 

bolagsstyrning 2015 (Värdepappersmarknadsföreningen 2015). Man poängterar betydelsen 

av en välfungerande och konkurrenskraftig belöning för att kunna anställa en kompetent 

ledning för bolaget, vilket i sin tur främjar bolagets ekonomiska framgång och verkställandet 

av en god bolagsstyrning. Belöningen stödjer, förutom de målsättningar som bolaget har 

ställt upp, även bolagets strategi samt en framgångsrik verksamhet på längre sikt. Angående 

belöningarnas storlek och form skall belöningarna enligt koden stå i rätt proportion till 

bolagets utveckling och långsiktiga värdeskapande. Genom att binda belöningarna till 

prestations- och resultatkriterier och följa upp förverkligandet av dessa, uppnås en starkare 

tillit till belöningarnas avsedda funktion. Utöver detta framhäver publikationen betydelsen 

av belöningsinformationens offentlighet och transparens, vilket ger aktieägarna en 

möjlighet att bedöma ändamålsenligheten av belöningarna. Samtidigt möjliggörs 

jämförelser av belöningspraxis, exempelvis mellan olika bolag.  
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Angående utformningen av belöningsarrangemang kan aktiebolagets styrelse enligt finska 

koden för bolagsstyrning grunda en skild belöningskommitté bland annat för att bereda 

belöningsärenden som berör verkställande direktören och bolagets övriga ledning 

(Värdepappersmarknadsföreningen 2015). Kommittén kan jämfört med styrelsen på ett 

effektivare sätt koncentrera sig på att utveckla ledningens belöningssystem och 

belöningsprinciper. Grundandet av en belöningskommitté främjar enligt koden för 

bolagsstyrning belöningarnas transparens och systematik, utvecklingen av bolagets 

intellektuella kapital, organisationens skicklighet och efterträdarplaneringen. Viktigt är att 

majoriteten av ledamöterna i kommittén är oberoende av bolaget. En person som hör till 

bolagets ledning får inte heller delta i kommitténs verksamhet.  

Enligt Kauhanen, Kuosa och Vaihekoski (2004) tog diskussionen angående den högsta 

ledningens belöning fart i slutet av 1990-talet i de industrialiserade ekonomierna, vilket 

allmänheten främst fått följa med i form av kvällstidningarnas skriverier. Kauhanen, Kuosa 

och Vaihekoski (2004) har också själva undersökt belöningen av den högsta 

företagsledningen i Finland. Skribenterna sammanfattar belöningspraxisen i Finland och 

konstaterar att den fortfarande skiljer sig en hel del från övriga industrialiserade ekonomier. 

Grundlönen är bland de lägsta och sammantaget med den övriga belöningen i form av övrig 

ekonomisk belöning, bonusar och optioner är helheten fortfarande betydligt mindre jämfört 

med den europeiska medelnivån. Grundlönens proportionella andel av den ekonomiska 

belöningen håller på att minska, medan andelen av resultatbaserad belöning och optioner 

stiger. Sammanfattningsvis menar Kauhanen, Kuosa och Vaihekoski (2004) att belöningen 

som helhet i Finland, bortsett från några extremfall, utvecklas mot rätt håll i en relativt 

snabb takt. 

Determinanter för verkställande direktörers belöning har även undersökts på statistisk väg 

i Finland. Mäkinen (2007) undersöker företagsstorlekens och företagsprestandans effekt på 

belöningen under åren 1996-2002 i bolag noterade på börsen i Helsingfors. Utöver dessa 

beaktas verkställande direktörens ålder, styrelsens storlek, den största aktieägarens andel 

av det totala antalet röster samt andelen utländskt ägande i företaget. Informationen 

angående ledningens belöning insamlades manuellt ur den finländska skatteförvaltningens 

register. För det första visar undersökningens resultat att löner och bonusar har ökat 

markant med 69 % (median 41 %) från år 1996 till 2002, medan motsvarande ökning för 

den totala belöningen är hela 98 % (median 50 %). Detta kan härledas till belöningens 
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koppling till aktiemarknadens prestandamått och den fördelaktiga ekonomiska 

utvecklingen under perioden. Mäkinen (2007) fann inte något statistiskt samband mellan 

belöningen och förändring i prestandamåttet ROA-% (Return on Assets). Emellertid visar 

både redovisnings- och marknadsbaserade släpande prestandamått ett samband med den 

totala belöningen. Sambandet mellan företagsstorlek och verkställande direktörens 

belöning visar en elasticitet på 0,3 efter kontroll av övriga faktorer. Belöningen visar utöver 

detta ett positivt samband med utländskt ägande och styrelsens storlek, medan ett 

dominerande aktieinnehav av en enskild ägare har en negativ inverkan på belöningen.  

Också utredningar av mer allmän karaktär har under årens lopp utförts på finländska 

förhållanden vad gäller belöningens situation och förändring. Enkätundersökningen 

”Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2004” av Hakonen, Salimäki och Hulkko (2005) 

strävade efter att kartlägga vilka belöningssätt som används, vad som har utvecklats under 

de tre senaste åren och vad som kommer att utvecklas under de tre följande åren. En annan 

undersökning inom området har gjorts på beställning av arbetarskyddsfonden, utförts av 

laboratoriet för arbetspsykologi och ledarskap (TKK – Työpsykologian ja johtamisen 

laboratorio) år 2006 och skrivits av Moisio, Sweins och Salimäki. Avsikten med denna 

utredning var bland annat att med hjälp av intervjuer utreda utmaningar relaterade till 

belöningens utveckling och dess framtidsutsikter i Finland på både kort och lång sikt samt 

vilka faktorer som påverkar belöningens framtid. I undersökningen av Moisio, Sweins och 

Salimäki (2006) jämför forskarna de båda undersökningarna med varandra och 

kommenterar hur belöningen har förändrats i Finland och hurudana förväntningar man har 

på framtiden. Sammantaget pekar båda undersökningarna på att resultat- och 

prestationsbaserad belöning har blivit allt vanligare på senare tid. Respondenterna har även 

satsat mer på anpassade belöningslösningar och flexibla belöningsarrangemang. Vidare 

tyder studierna på att belöningens rörliga andel stiger och att den arbetsuppgiftsbaserade 

belöningen minskar. Man förutspår även att löneskillnaderna kommer att öka och att 

belöningen blir mer mångsidig och individualiserad. Immateriell belöning (såsom 

utvecklingsmöjligheter, tid, uppskattning, självständighet och tillit) kommer även att 

användas mer flitigt i framtiden. 

Undersökningen av Hakonen, Salimäki och Hulkko (2005) har senare så gott som upprepats 

år 2008 av Salimäki, Sweins, Heiskanen och Laamanen (2009) i form av en undersökning 

med samma namn. Förutom att undersöka hur belöningen har ändrats sedan år 2004 ser 
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forskarna även på ifall belöningsarrangemangens struktur förändras i takt med 

organisationens strategi och den omgivande miljön. Utöver detta undersöks även 

kopplingen mellan belöningen och organisationens finansiella resultat och rykte. Enkätens 

målgrupp består av ansvariga för belöningsfrågor inom företag och organisationer inom den 

offentliga sektorn. Undersökningens resultat visar att företag satsar på belöning framförallt 

för att binda skickliga medarbetare och förbättra produktiviteten i arbetet. Respondenterna 

anser vidare att belöningssystemens funktion har förbättrats jämfört med år 2001 och 2004. 

Stötestenar i förverkligandet av företagets strategi kan delvis förminskas med hjälp av 

belöningssystem. Undersökningens preliminära resultat tyder även på att 

företagsledningens belöning följer företagets strategi och den ekonomiska utvecklingen på 

lång sikt. 

2.3 Verkställande direktören 

Till verkställande direktörens uppgifter hör enligt 6 kap. 17 § i aktiebolagslagen att sköta 

bolagets förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter (allmän 

behörighet). Vidare ansvarar den verkställande direktören enligt lag för bokföringens 

lagenlighet och skötseln av bolagets medelsförvaltning. Utöver detta skall verkställande 

direktören ge styrelsen och dess ledamöter nödvändiga upplysningar och information för att 

dessa skall kunna sköta sina uppgifter. Verkställande direktören utses av styrelsen, vars 

ledamöter i sin tur väljs av bolagsstämman. På samma sätt har styrelsen rätt att avskeda 

verkställande direktören och besluta om dennes belöning. Därutöver nämns i 1 kap. 8 § av 

aktiebolagslagen allmänt om ledningens uppgifter, till vilket hör att omsorgsfullt främja 

bolagets intressen.  

De lagstiftade uppgifterna kan kompletteras med de som nämns i den finska koden för 

bolagsstyrning, där det utöver ovanstående räknas upp att organisera bolagets verksamhet, 

förhandla och verkställa bolagets viktiga arrangemang och representera bolaget utåt 

(Värdepappersmarknadsföreningen 2015). Kontakten med styrelsen är viktig i och med att 

styrelsen ofta fattar sina beslut utifrån denna kontakt. Verkställande direktören svarar alltså 

i ett börsbolag för den operativa verksamheten. Dessutom bör verkställande direktören 

närvara vid bolagsstämman på grund av principal-agentförhållandet mellan aktieägarna och 

företagets beslutsfattare och med tanke på förverkligandet av växelverkan mellan parterna.  

Tero Puranen, konsult och coach av företagsledare, beskriver verkställande direktören som 

orkesterns, det vill säga företagets kapellmästare, vars uppgift är att med hjälp av 
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organisationen som instrument framställa den perfekta symfonin för åhörarna. Det hör till 

ledarens uppgifter att se till att rätt folk finns på rätt plats och att alla spelar efter samma 

noter. Ifall det går åt skogen för orkestern eller företaget, är detta ett tecken på 

ledningsrelaterade problem (Puranen 2014). Vidare menar Puranen att verkställande 

direktören arbetar under press från många intressenter (styrelsen, intressenter, kunder och 

personal) och att arbetet många gånger kan upplevas ensamt. 

Trots att förekomsten av mer eller mindre invecklade beskattningsarrangemang ökat 

markant under de senaste årtiondena, är kunskapen fortfarande begränsad angående hur 

chefer belönas för sådan aktivitet. Skatteinbesparingar med anledning av aggressiv 

rapportering, som i sin tur leder till högre nettokassaflöden, utgör den mest självklara 

orsaken till varför chefer erhåller belöning för framgångsrik skatteplanering. Genom att 

undersöka förhållandet mellan de nämnda faktorerna strävar forskarna efter att bättre 

kunna förklara variationen i skatteplanering och utnyttjandet av skatteparadis. I följande 

kapitel behandlas den tidigare forskningen på området. 
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3 TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel ges en överblick av den existerande forskningen i det specifika sambandet 

mellan företags skatteplanering och chefers belöning. Därefter behandlas forskning i 

skatteplaneringens determinanter generellt. Utifrån den tidigare forskningen framställs 

även avhandlingens hypotes. Den forskning som redogörs för i detta kapitel ger samtidigt 

stöd för utformningen av en analysmodell och valet av beroende och oberoende variabler till 

avhandlingens empiriska studie. 

3.1 Sambandet mellan skatteplanering och belöning 

Överlag är forskningen mycket begränsad då det gäller sambandet mellan företags 

skatteplanering och verkställande direktörens belöning. Många tidigare studier undersöker 

hur olika resultat- och prestandamått påverkar bolagets effektiva skattesatser och individers 

vilja att skatteplanera. Däremot finns det få studier som undersöker hur belöningens storlek 

(totalt eller delar av denna) för personer på chefsposter påverkar bolagets effektiva 

skattesats eller andra mått använda för att mäta skatteplaneringsaktivitet. Det faktum att de 

flesta tidigare undersökningar utförts på amerikanska förhållanden innebär även att 

forskarna valt att fokusera på skattedirektören eller någon annan person med närmare 

koppling till bolagets beskattning än verkställande direktören. 

I undersökningen av Armstrong, Blouin och Larcker (2012) har forskarna främst riktat in 

sig på skattedirektören, som i princip borde ha den närmaste kopplingen till företagets 

skattefunktion. I praktiken kan dock sådana beslut som inverkar på beskattningen fattas 

ovanifrån av den högre ledningen (exempelvis av verkställande direktören), vilket i sin tur 

begränsar skattedirektörens inflytande. Undersökningen utfördes på observationer från 

åren 2002-2006. Det slutliga samplet baserar sig på data från ett konsultföretag varifrån 

423 offentligt noterade företag väljs ut utifrån tillgänglighet till nödvändiga data vilket 

sammantaget ger 1162 observationer. Armstrong, Blouin och Larcker (2012) baserar 

undersökningen på belöningsdata för skattedirektörer och vilka effekter deras 

belöningskontrakt kan ha på bolagets skatteplanering. Detta analyseras genom att mäta 

sambandet mellan skattedirektörens incitament och respektive bolags effektiva skattesatser 

och/eller större gap mellan bokföringsmässigt och beskattningsbart resultat. Som 

belöningsmått används den totala belöningen och andelen rörlig belöning i förhållande till 

total belöning. Dessa är båda mått som borde variera beroende på de prestandamått som 

tillämpas i belöningskontrakten, och de torde således visa variation i sådana fall där chefer 
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belönas för skatteplaneringsaktiviteter. Den beroende variabeln i form av den effektiva 

skattesatsen mäts antingen som rapporterad skatteutgift (GAAP ETR) eller faktiska 

skatteutgifter för året (betalda skatters kassaflödeseffekt, Cash ETR). Förutom 

belöningsmått tillämpas ROA (Return On Assets, avkastning på totalkapitalet), 

standardavvikelsen av senaste fem års ROA, företagsstorlek, skuldsättningsgrad, förändring 

i goodwill samt utländska tillgångar som kontrollvariabler för att nämna några. Resultaten 

pekar på att skattedirektören med hjälp av incitament uppmuntras att minska den i 

finansiella rapporter rapporterade skatteutgiften (GAAP ETR), vilket innebär att sambandet 

är negativt. Skribenterna finner inget signifikant samband mellan skattedirektörers 

belöning och kassaflödesbaserade effektiva skattesatsen för året (Cash ETR). Forskarna 

finner heller inget samband mellan verkställande direktörens incitament och mått på 

skatteplanering. 

I arbetspappret av Rego och Wilson (2008) strävar forskarna efter att utreda förhållandet 

mellan aggressiv skatterapportering och chefers bonus- och belöningsarrangemang samt 

vilken inverkan förhållandet har på företagets framtida prestanda. Resultatet av denna 

studie ger också en bättre uppfattning om förhållandet mellan de observerade faktorerna 

och huruvida sambandet mellan dessa beror på optimala incitament (kontraktsutformning) 

eller opportunistiskt beteende. Likt Desai och Dharmapala (2006) menar skribenterna att 

det är oklart om belöningsarrangemang är utformade för att belöna chefer för aggressiv 

skatterapportering i och med att aggressiviteten, förutom att den minskar på 

skatteutgifterna, även kan leda till kostnader i form av opportunistiskt beteende. Nivån av 

företagets skatteaggressivitet mäts av Rego och Wilson (2008) bland annat med de allmänt 

använda måtten effektiv skattesats, faktiska skatteutgifter (Cash ETR, femårsmedeltal), 

diverse mått på skillnad mellan bokföringsmässigt och beskattningsbart resultat samt ett 

mått som beskriver delaktighet i skatteparadis. Resultaten pekar på att sambandet mellan 

belöningen av chefer (CEO och CFO) och aggressiv skatteplanering är positivt. Detta betyder 

i sin tur att sambandet mellan belöning och bolagets effektiva skattesatser är negativt. Den 

aggressiva skatteplaneringen kunde vara ett medel för opportunistiskt beteende, vilket 

chefer utnyttjar av personliga ekonomiska skäl. Alternativt kan resultatet förklaras med att 

aggressiv skatteplanering helt enkelt är en determinant för nivån av chefers belöning, något 

som inte fångats upp av variabler i tidigare studier.  
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Emellertid finner Rego och Wilson (2008) ett motsatt samband för de företag som 

skatteplanerat allra mest, det vill säga att den totala belöningen sjunker (stiger) när bolagets 

effektiva skattesatser sjunker (stiger). Forskarna menar att fastän belöningskommittéer i 

allmänhet belönar verkställande direktören för skatteplanering, verkar det finnas en punkt 

där detta inte längre gäller och sambandet blir det motsatta. I dessa fall anses 

skatteplaneringen som värdeförstörande och att kostnaderna för detta överskrider nyttan 

för företaget, vilket i sin tur påverkar verkställande direktörens belöning negativt. Med 

andra ord bestraffas verkställande direktörer för mycket aggressiv skatteplanering. 

Studien av Rego och Wilson (2012) beaktar aktiebaserade incitament, en beståndsdel av 

många chefers belöningsarrangemang, som en av determinanterna för aggressiviteten i 

företags skatteplanering. Skribenterna hävdar att undvikandet av skatter är en riskfylld 

aktivitet, som kan medföra kostnader både på företags- och individnivå. Detta är en av 

orsakerna till varför incitament behövs för chefer att engagera sig i skatteplanering som 

involverar osäkerhet, men samtidigt förväntas ha positiva konsekvenser för företaget och 

aktieägarna. Tidigare studier på området är i stort sett eniga om att chefers aktiebaserade 

incitament leder till mer riskfyllda beslut i utbyte mot positiva, förväntade konsekvenser. 

Dessa studier fokuserar dock inte på sambandet mellan incitamenten och aggressiva 

skattepositioner. Aktiebaserade incitament används också för att föra chefers och 

aktieägares motiv till skatteplanering närmare varandra, vilket exempelvis stämmer överens 

med resonemang av Jensen och Meckling (1976). Viljan att skatteplanera varierar ofta 

mellan företagschefer och aktieägare i och med att aktieägarna i allmänhet endast är 

intresserade av projekt som kan förväntas leda till en högre värdering av företaget, medan 

det i huvudsak är företagscheferna som får handskas med de negativa konsekvenserna av ett 

misslyckat projekt. Utan aktiebaserade incitament menar Rego och Wilson (2012) att det är 

osannolikt att chefer tar de risker som en aggressivare skatteplanering innebär. Med hjälp 

av tre mått för undvikande av skatt (bland annat den kassaflödesbaserade effektiva 

skattesatsen (Cash ETR)) undersöks sambandet mellan faktorerna av intresse. Resultaten 

visar att större aktiebaserade incitament motiverar chefer att verkställa aggressivare 

skattestrategier, som i sin tur förväntas leda till en högre aktieavkastning, vilket antyder att 

sambandet är negativt. Intressant är det faktum att sambandet mellan faktorerna är mer 

robust för verkställande direktören än för ekonomi/finanschefer, vilket tyder på att 

verkställande direktörens incitament har en större inverkan på företagets skatterelaterade 

risktagande. 
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Powers, Robinson och Stomberg (2016) undersöker i sin artikel hur användningen av olika 

redovisningsmått i belöningskontrakt påverkar företagets skatteplanering och 

skatterapportering. Mer specifikt undersöker skribenterna hur olika incitament inverkar på 

verkställande direktörers beslut att exempelvis fokusera mer på rapporterade skatteutgifter 

än kassaflödet och vice versa. Undersökningens sampel är hämtat ur databasen Execucomp 

för industriföretag för perioden 2009-2011 med relevanta belöningsdata. Samplet är vidare 

avgränsat till företag som betalat belöningar till samma chef under denna period vilket ger 

465 företag och 1394 observationer. Som beroende variabel använder forskarna mått på 

företagets effektiva skattesats motsvarande de av Armstrong, Blouin och Larcker (2012). 

Förutom de klassiska kontrollvariablerna (företagsstorlek, lönsamhet och skuldsättning) 

har forskarna valt att bland annat använda sig av mått på existens av utlandsverksamhet, 

kapitalintensitet, forsknings- och utvecklingsaktivitet, nivån av immateriella tillgångar, 

förhållandet mellan företagets bokföringsmässiga värde och marknadsvärde, 

omsättningstillväxt samt likviditet för att nämna de flesta.  

Liksom Armstrong, Blouin och Larcker (2012) menar Powers, Robinson och Stomberg 

(2016) att så gott som alla företagsekonomiska beslut påverkar beskattningen, vilket i sin 

tur leder till problem att finna samband mellan verkställande direktörens incitament och 

skatteplanering. Detta kan bero på brus (”noise”) i de mått som används för incitament, 

skatteplanering eller både och. Till skillnad från många andra undersökningar inom 

området har skribenterna med anledning av detta valt att fokusera på den kortfristiga delen 

av belöningen, eftersom de anser att detta mått reducerar mängden brus i kontrakten, vilket 

samtidigt möjliggör en isolering av årsspecifika incitament för att minska på skatteutgifter. 

För den empiriska undersökningen handplockas belöningsdata och mer specifikt de 

redovisningsmått som används för den kortfristiga belöningen (bonus). Resultat- och 

kassaflödesmåtten klassificeras enligt mått före eller efter skatt, och deras effekter på både 

rapporterade skatteutgifter (GAAP ETR) och skatternas kassaflödeseffekt (Cash ETR) testas. 

Själva resultaten av denna studie är i sig inte relevanta för undersökningen i denna 

avhandling men skribenterna finner att företag med kassaflödesbaserade 

belöningsarrangemang rapporterar lägre skatteutgifter och kassaflöden än företag med 

endast resultatbaserade mått i sina belöningskontrakt. I sådana fall där företag endast 

använder sig av resultatmått i belöningskontrakten visade mått efter skatt lägre 

rapporterade skatteutgifter än resultatmått före skatt men dock motsvarande kassaflöden 

(Cash ETR). I linje med Graham et al. (2014) konstaterar forskarna att chefer föredrar 
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skatteplanering som leder till en nytta både i den finansiella rapporteringen och kassaflödet, 

vilket borde beaktas vid utformningen av belöningskontrakt. 

Såsom tidigare konstaterats är forskningen inom avhandlingens specifika område knapp i 

synnerhet vad gäller finländska förhållanden. Som en följd av detta har de mest relevanta 

artiklarna behandlats i detta underkapitel. Utifrån dessa kan man sammantaget konstatera 

att ett samband verkar finnas mellan företagets skatteplanering och verkställande 

direktörens belöning, och främst ett negativt sådant. Emellertid är det svårt att säga något 

om huruvida riktningen för detta samband även håller för finländska förhållanden med 

anledning av att den tidigare forskningen på detta område är knapp. Hypotesen underbyggs 

närmare i kapitel 4 men formuleras utan riktning enligt följande: 

H1: Det finns ett samband mellan mått på skatteplanering och verkställande direktörens 

belöning i finländska börsbolag. 

3.2 Skatteplaneringens övriga determinanter 

Många undersökningar har under årens lopp försökt förklara varför företags effektiva 

skattesatser och skatteplanering skiljer sig från varandra och vilka faktorer som påverkar 

företagets skatteposition. Företagsstorlek, lönsamhet och skuldsättning är exempel på 

faktorer, vars skatteeffekter traditionellt har undersökts flitigt. Med anledning av 

skatteplaneringens koppling till verksamhet utomlands har forskare även strävat efter att 

utreda, ifall utnyttjandet av skatteparadis kunde utgöra en determinant för företagets 

effektiva skattesats. 

Bland annat Jaafar och Thornton (2015) undersöker nyttan i form av lägre effektiva 

skattesatser som europeiska företag erhåller med anledning av engagemang i skatteparadis. 

Denna nytta mäts således med två olika mått på den effektiva skattesatsen som beroende 

variabel. För att mäta engagemanget i skatteparadis använder skribenterna sig i huvudsak 

av en dummyvariabel som beskriver ifall företaget har dotterbolag i ett skatteparadis eller 

inte. I de tillämpade regressionerna inkluderas även traditionella kontrollvariabler såsom 

företagsstorlek, skuldsättningsgrad och lönsamhet. Övriga kontrollvariabler består av 

kapitalintensitet (förhållandet av materiella anläggningstillgångar/bestående aktiva och 

totala tillgångar), lagerintensitet (förhållandet mellan lager och totala tillgångar) och den 

lagstadgade skattesatsen (statutory tax rate). Resultaten av Jaafar och Thornton (2015) visar 

att både publika och privata företag använder sig av skatteparadis för att undvika skatt och 
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att effekten är tydligare för icke-noterade bolag. Företagets storlek visar ett signifikant 

positivt samband med den effektiva skattesatsen för både börsnoterade och icke-noterade 

bolag, vilket tyder på att större företag betalar mer skatt inom EU jämfört med mindre bolag. 

Skuldsättningsgraden, kapitalintensiteten och lagerintensiteten visar signifikanta negativa 

samband i samtliga regressioner, medan lönsamheten visar en positiv motsvarighet. Vidare 

har företagets hemland och dess egenskaper (skattesystem, konformitet mellan finansiell 

och skatterapportering samt hög företagsskatt) en inverkan på företagens effektiva 

skattesatser. 

Richardson och Lanis (2007) undersöker allmänt determinanter för variation i effektiva 

skattesatser och effekten av en skattereform i Australien. Förutom att inkludera en 

industriklassificeringsvariabel och mått på intensiteten av företagets forsknings- och 

utvecklingsaktivitet (FoU-intensitet, förhållandet mellan FoU-utgifter och omsättning) 

använder sig skribenterna i stort sett av samma variabler som övriga studier på området. 

Enligt undersökningens resultat verkar företagsstorleken vara signifikant negativt 

associerad med företagets effektiva skattesats i Australien liksom även 

skuldsättningsgraden. Också kapitalintensitet och FoU-intensitet visar ett signifikant 

negativt samband med effektiva skattesatser, medan lagerintensiteten visar motsatt 

samband. 

Markle och Shackelford (2012) konstaterar att skuldsättning, immateriella tillgångar och 

skatteparadis ofta tas fram som faktorer relaterade till internationell skatteplanering och 

undvikande av skatter. Undersökningen jämför skatteplaneringsstrategier mellan företag 

baserade i olika länder och huruvida dessa skiljer sig länder emellan med anledning av 

skillnader i skattelagstiftning och tillsyn. Den beroende variabeln som används är ett mått 

på den aktuella effektiva skattesatsen (current income tax expense as a percentage of pretax 

book income). Övriga kontrollvariabler som tillämpas förutom de tidigare nämnda är 

variabler för industri, företagsstorlek och en årsvariabel. Samplet består slutligen av 10 719 

observationer från 62 länder mellan åren 2004-2009 för vilka data hämtats från 

databaserna Orbis och Compustat. Enligt vad som tidigare konstaterats finner Markle och 

Shackelford (2012) ett negativt signifikant samband mellan den effektiva skattesatsen och 

de tre viktigaste kontrollvariablerna skuldsättning, immateriella tillgångar och engagemang 

i skatteparadis. Angående variationen i användningen av dessa metoder mellan olika länder 

finner skribenterna en betydande variation i användningen av skuldsättning och 
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immateriella tillgångar, medan utnyttjandet av skatteparadis var mer likartat 

internationellt. 

Rego (2003) undersöker ifall stordriftsfördelar existerar för skatteplanering och mer 

specifikt ifall stora, mer lönsamma multinationella bolag undviker mer skatt jämfört med 

nationella bolag i USA. Skatteplaneringen operationaliseras med ett mått på bolagets 

världsomfattande effektiva skattesats (bolagets aktuella skatteutgifter delat med resultatet 

före skatt). Som oberoende variabler används i sin tur företagsstorlek (naturliga logaritmen 

av omsättningen), resultatmått (naturliga logaritmen av resultatet före skatt), engagemang 

utomlands (dummy för utländska tillgångar/inkomster samt förhållandet mellan utländska 

och totala tillgångar) och interaktionsvariabler av dessa. I enlighet med hypoteserna finner 

Rego (2003) att multinationella bolag med mer omfattande utlandsverksamhet har en lägre 

effektiv skattesats än övriga bolag. I ett sampel med endast multinationella bolag finner man 

emellertid att större andelar av det beskattningsbara resultatet som härstammar från 

utlandet leder till högre effektiva skattesatser jämfört med bolag vars beskattningsbara 

resultat till större delar är inhemsk.  

Tyngdpunkten i Phillips (2003) undersökning ligger i första hand på att utreda effektiviteten 

av att tillämpa prestandamått efter skatt för belöningen av chefer och effekten av detta på 

företagets effektiva skattesats. Eftersom mått på effektiv skattesats även används i denna 

undersökning som beroende variabel är de valda oberoende variablerna och de samband 

dessa uppvisar av intresse. Förutom oberoende variabler relaterade till undersökningens 

huvudsakliga syfte har Phillips (2003) valt mått på multinationell verksamhet, 

kapitalintensitet, företagsstorlek, skuldsättning och industri. Vidare används mått på 

lönsamhet (ROA), lönsamhetens varians (ROA, treårsperiod) och tillväxt (treårsmedeltal för 

årlig tillväxt av tillgångarnas marknadsvärde) i samtliga tre regressioner. Även ett mått på 

kostnader relaterade till företagets skattefunktion i förhållande till företagets försäljnings- 

och administrationskostnader (LSPEND) tillämpas i en av regressionerna. 

Undersökningens sampel grundar sig delvis på enkäter bland annat för hurudana 

prestandamått som företagen tillämpar. Resten av datamaterialet hämtas från databasen 

Compustat. Det slutliga samplet består av 209 företag. Resultaten visar att grundandet av 

verkställande direktörens belöning på prestandamått efter skatt inte leder till en lägre 

effektiv skattesats för företaget. Forskaren menar att övriga incitament, såsom att behålla 

sitt arbete, bidrar med tillräckliga incitament för att fokusera på resultatet efter skatt. 
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Emellertid finner forskaren ett samband mellan affärsenhetschefens belöning och den 

effektiva skattesatsen. Vad gäller kontrollvariablerna är sambandet mellan LSPEND och den 

effektiva skattesatsen signifikant negativt. Måttet av variationen i lönsamhet visar även ett 

negativt samband. Resten av de oberoende variablerna är inte signifikanta. En förklaring till 

detta kunde enligt skribenten vara att eftersom de flesta tidigare undersökningar ser på den 

aktuella skattekostnaden medan Phillips (2003) ser på den totala skattekostnaden, förklarar 

de oberoende variablerna endast variationen i den tidigare nämnda.  

Denna avhandling relaterar inte endast till tidigare forskning vad gäller undersökningen av 

sambandet mellan skatteplanering och belöning utan indirekt även till sambandet mellan 

verkställande direktörens belöning och företagets prestanda med hänsyn till skatternas 

materiella effekt på nettoresultatet. Trots att det är motiverat att anta att en lägre 

skattekostnad leder till ett bättre nettoresultat för företaget, behöver det inte nödvändigtvis 

innebära att den verkställande direktörens belöning höjs i motsvarande grad.  

Figur 1 Avhandlingens undersökningsmodell framtagen utifrån tidigare forskning 

GAAP ETR  = bolagets bokslutsmässiga effektiva skattesats 

Cash ETR  = bolagets kassaflödesbaserade effektiva skattesats 
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Litteraturen har visat att förhållandet mellan nettoresultat och belöning inte alltid fungerar 

enligt förväntningarna och att sambandet mellan dessa faktorer kan vara relativt svagt. 

Phillips (2003) menar att fastän den effektiva skattesatsen i allmänhet mäter effekten av 

skatteplanering och man antar att denna påverkar nettoresultatet, beskriver måttet i teorin 

endast skatteinbesparingarna eftersom nettoresultatet också kan påverkas av andra 

faktorer. Undersökningen av Mäkinen (2007) visar exempelvis inget direkt samband mellan 

prestandamåttet ROA-% och verkställande direktörens belöning. Emellertid finner Mäkinen 

(2007) istället ett samband mellan släpande prestandamått och belöningen. 

I figur 1 ovan åskådliggörs de variabler som utifrån den tidigare forskningen har valts ut till 

denna avhandlings undersökningsmodell. Hypotesen antar ingen riktning utifrån resultaten 

av den tidigare forskningen. Hypotesens formulering diskuteras närmare i huvudkapitel 4. 

I linje med den tidigare forskningen (Armstrong, Blouin & Larcker 2012; Powers, Robinson 

& Stomberg 2016; Jaafar & Thornton 2015; Richardson & Lanis 2007) antas sambandet 

mellan skatteplanering och lönsamhet (ROA) vara positivt. Emellertid bör det poängteras 

att det endast är Armstrong, Blouin och Larcker (2012) som beräknar lönsamhetsvariabeln 

på resultat efter skatt. Variabeln skuldsättningsgrad förväntas anta ett negativt förtecken, 

vilket bekräftas av samtliga ovannämnda forskare förutom Powers, Robinson och Stomberg 

(2016) som uppvisar tvetydiga resultat.  Även resultaten av Markle och Shackelford (2012) 

tyder på ett negativt samband mellan skatteplaneringsvariabeln och skuldsättningsgraden. 

Variabeln förändring i goodwill tillämpas endast av Armstrong, Blouin och Larcker (2012) i 

den tidigare forskningen. Med GAAP ETR som beroende variabel uppvisar förändringen i 

goodwill ett negativt samband och med Cash ETR en positiv motsvarighet (signifikant på 10 

%-nivå). Därmed antas att variabeln förändring i goodwill uppvisar motsvarande förtecken 

i denna undersökning. I denna undersökning tillämpas en motsvarande variabel som Markle 

och Shackelford (2012) använder sig av för att kontrollera för bolags engagemang i 

skatteparadis. Med anledning av forskarnas resultat antas variabeln anta ett negativt 

förtecken. Övriga studier använder sig av andra mått för att kontrollera för denna faktor. 

Den tidigare forskningen har i regel inte använt sig av dummyvariabler för att mäta 

sambandet mellan skatteplanering och företagsstorlek. Den tidigare forskningen visar både 

positiva (Jaafar & Thornton 2015; Rego 2003) och negativa (Richardson & Lanis 2007; 

Powers, Robinson & Stomberg 2016) samband för företagsstorlekens inverkan på företags 

skatteplanering. Eftersom dummyvariabler används för att i detta fall mäta skillnaden 

mellan företag klassificerade som large, mid och small cap på Helsingforsbörsen kan man 
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utifrån regressionernas resultat inte kommentera storleken av företagsstorlekens inverkan i 

sig på företags skatteplanering. Emellertid förutspås inte något förtecken på sambandet 

mellan skatteplanering och företagsstorlek. I avhandlingen används även dummyvariabler 

för att undersöka ifall skillnader i skatteplanering existerar mellan olika observationsår. 

Undersökningens variabler och valet av dessa diskuteras mer detaljerat i kapitel 4.3. Tabell 

1 sammanfattar de samband som antas för varje variabel utifrån den tidigare forskningen. 

Tabell 1 Samband som antas utifrån tidigare forskning 

Variabel Förutspått samband 

Belöning Ingen riktning 

Lönsamhet Positivt 

Skuldsättningsgrad Negativt 

Förändring i goodwill Positivt (GAAP ETR), negativt (Cash ETR) 

Andel dotterbolag i skatteparadis Negativt 

Företagsstorlek Ingen riktning 
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4 FORSKNINGSUPPGIFT 

I detta kapitel behandlas avhandlingens forskningsuppgift mer i detalj. Avsikten med 

kapitlet är att beskriva hur avhandlingens empiriska undersökning utförs. Härnäst redogörs 

således för hypoteserna, datainsamlingen, sampelurvalsprocessen, val av analysmetod och 

undersökningens analysmodell. 

4.1 Hypotes 

För att besvara avhandlingens forskningsfrågor har följande hypotes tagits fram utifrån 

resultaten av den tidigare forskningen. Hypotesen formuleras utan riktning och skrivs som: 

H1: Det finns ett samband mellan mått på skatteplanering och verkställande direktörens 

belöning i finländska börsbolag. 

Nollhypotesen (H0) utgörs av att det inte finns ett samband mellan mått på skatteplanering 

och verkställande direktörens belöning i finländska börsbolag. 

En av orsakerna till varför det är svårt att säga något om sambandets förväntade riktning är 

att finländska bolag inte publicerar detaljerade uppgifter om avtal som ingåtts med den 

verkställande direktören angående belöning. Detaljerade uppgifter om vilka kriterier och 

resultatmål som gäller för utbetalning av rörliga belöningskomponenter såsom bonus 

och/eller aktiebaserad belöning skulle avsevärt underlätta ett antagande om sambandets 

riktning. Förutom att binda belöningen till direkta skatterelaterade mått såsom bolagets 

effektiva skattesats(er) har exempelvis belöningen som bundits antingen till resultatmål före 

eller efter skatt en inverkan på verkställande direktörens fokus på skattefrågor. Följaktligen 

är det svårt att säga något om huruvida skattemässiga faktorer tas i beaktande vid 

utformningen av verkställande direktörers belöningskontrakt. Eftersom belöningens rörliga 

andel i förhållande till den totala belöningen enligt undersökningar (Hakonen, Salimäki & 

Hulkko 2005; Moisio, Sweins & Salimäki 2006) har ökat i Finland under senare år har 

utformningen av dessa belöningskontrakt en allt större betydelse. Med anledning av detta 

används både verkställande direktörens totala belöning samt andelen rörlig belöning som 

oberoende variabler i avhandlingens empiriska studie. 

Trots att den tidigare forskningen främst tyder på ett negativt samband mellan 

skatteplanering och belöning görs inget antagande om hypotesens riktning bland annat 

eftersom det är svårt att säga något om hur detta samband ser ut i Finland. Ifall denna 
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hypotes överensstämmer med de empiriska resultaten menar Rego och Wilson (2008) att 

detta är ett tecken på antingen 1) att chefer kompenseras för skatteplaneringsaktiviteter och 

är därmed berättigade till en högre lön (optimal kontraktsutformning existerar) eller 2) att 

chefer kan utnyttja skatteplanering för personlig ekonomisk nyttomaximering med 

anledning av att olösta agentproblem fortfarande existerar (optimal kontraktsutformning 

existerar inte).  

4.2 Datainsamling 

Tidigare undersökningar av sambandet mellan skatteplanering och belöning har främst 

fokuserat på amerikanska förhållanden och då använt sig av databasen Execucomp för 

insamlingen av data om företagsledares belöning. Denna databas innehåller inte data för 

europeiska förhållanden och kan alltså inte tillämpas för att nå syftet med denna avhandling. 

Existerande litteratur har ofta, utöver verkställande direktörens belöning, undersökt 

skattedirektörens belöning och dess samband med bolagets skatteplanering. Eftersom 

tillgången till sådana data för finländska förhållanden är begränsad, har en avgränsning till 

enbart verkställande direktören gjorts i denna avhandling av praktiska skäl. Dessutom kan 

existensen av en separat skattedirektör, eller en person med närmare koppling till 

beskattningen än verkställande direktören eller ekonomichefen, ifrågasättas åtminstone vad 

gäller finländska börsbolag.  

Datamaterialet för denna studie består både av primärdata som samlats in specifikt för 

denna avhandling och av sedan tidigare existerande sekundärdata som hämtats från 

databaser. Materialet för undersökningen består således till denna del av manuellt 

insamlade data angående verkställande direktörens belöning och belöningsarrangemang för 

åren 2011-2015. Bolagens presentation av verkställande direktörens belöning varierar men 

har i huvudsak samlats in manuellt antingen från bolagens årsredovisningar, bokslut eller 

särskilda belönings-/bolagsstyrningsrapporter. I och med att datainsamlingen sker 

manuellt har undersökningen avgränsats till finländska förhållanden för att minska 

arbetsbördan. Alla övriga nödvändiga bokslutsdata, förutom information om 

belöningsarrangemang för respektive bolag, hämtas från databasen Orbis.  

Överlag har börslistade bolag i Finland sedan år 2003 med anledning av finska koden för 

bolagsstyrning, utgiven av Värdepappersmarknadsföreningen, varit skyldiga att rapportera 

om verkställande direktörens belöning (Centralhandelskammaren 2016). Enligt den senaste 

versionen av bolagsstyrningskoden (Värdepappersmarknadsföreningen rf 2015) som trädde 



39 
 

 

i kraft från början av år 2016 skall en särskild belöningsrapport finnas tillgänglig på bolagets 

webbplats under Corporate Governance-sektionen avsedd för investerare. Vidare framhävs 

att bolag inte kan avvika från skyldigheten att upprätta en belöningsförklaring genom 

motiveringar, vilket tidigare varit möjligt (enligt koden för bolagsstyrning från år 2010, följ 

eller förklara-principen). Ifall en separat belönings- eller bolagsstyrningsrapport inte 

återfunnits, fanns belöningsinformationen ofta under noten ”Närståendetransaktioner” 

(”Lähipiiritapahtumat”) i bolagens bokslut. Sökord som använts vid genomsökningen av 

dokument är: lähipiiritapahtumat, johdon palkkiot/palkitseminen, toimitusjohtajan 

palkkiot/palkitseminen och små variationer av dessa.  

Enligt uppgifter från Nasdaq (2017a) fanns det 124 bolag listade på börsen i Helsingfors den 

2 januari 2017.  Ur denna mängd har bolags multipla listningar exkluderats. Internetsidan 

Vuosikertomukset.net (2014) samlar finländska börslistade bolags årsberättelser och har 

använts som hjälpmedel för att underlätta insamlingen av belöningsdata för bolagens 

verkställande direktörer. Vuosikertomukset.net (2014) tillhandahåller information för 126 

bolag. På denna lista finns bolag som Finnlines och Talentum, som båda under år 2016 

ansökt om att avsluta handeln med bolagens aktier på Helsingforsbörsen (Hallman 2016, 

Terhemaa 2016).  

Finansiella data hämtades ur databasen Orbis den 12 januari 2017. Sökstrategin som 

användes var publikt listade bolag i Finland vilket gav 143 träffar. Bland dessa finns även 

bolag listade på marknadsplatsen Nasdaq First North, vilka inte beaktas i denna avhandling 

eftersom bolagen bland annat inte följer samma krav för själva börslistningen jämfört med 

bolag listade på börsens huvudlista (exempelvis krav att upprätta bokslut enligt IFRS). Vid 

tidpunkten för hämtningen av det finansiella datamaterialet fanns 19 bolag listade på 

marknadsplatsen First North. Således fanns finansiell information för 124 relevanta bolag i 

Orbis. Materialet från Orbis har stickprovsgranskats och jämförts med bolagens bokslut för 

att säkerställa datamaterialets korrekthet. Vid stickprovsgranskningen upptäcktes inga 

avvikelser. 

Databasen Thomson One har använts för att hämta finansiella data som inte fanns i Orbis. 

Data för bolagens betalda skatter, det vill säga de faktiska skatteutgifterna, för åren 2011-

2015 hämtades från Thomson One den 20 september 2016 för uträkningen av 

undersökningens ena beroende variabel Cash ETR. Stickprov ur datamaterialet har tagits 

och jämförts med bolagens kassaflödesanalyser för att kontrollera att dessa 
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överensstämmer. Stickprovet påvisade inga avvikelser mellan databasen och 

kassaflödesanalyserna. 

4.3 Sampel 

Efter insamlingen av belöningsdata bestod samplet av 580 observationer. En multiplicering 

av antalet börslistade bolag på börsen i Helsingfors (Nasdaq OMX Helsinki) år 2016 (124) 

med antalet observerade år (5) ger resultatet 620. Orsaken till varför det ursprungliga 

samplet består av färre än 620 observationer kan förklaras med att bolag noteras och 

avnoteras på börsen och att det helt enkelt inte fanns tillgängliga data för fem år för samtliga 

bolag av intresse. Detta betyder att undersökningens sampel består av olika bolag för olika 

observerade år. Bolag som börslistat sig under den observerade tidsperioden har inkluderats 

medan bolag som avslutat handeln med aktierna på börsen inte finns med i samplet på 

grund av avsaknad data. Under åren 2011-2015 har enligt Nasdaq (2017b) 15 nya bolag 

noterats på Helsingforsbörsens huvudlista och 14 bolag har avslutat handeln med sina aktier 

på börsen, vilket ger en nettoeffekt på plus ett bolag under den observerade tidsperioden. 

Nettoeffekten har som störst varit plus tre bolag och minus två bolag som minst under åren 

2011-2015.  

Några bolag har uteslutits ur datasamplet av olika orsaker. Exempelvis finns det bolag 

listade på börsen i Helsingfors som följer svenska bolagsstyrningsbestämmelser och/eller 

uttrycker belöningen i svenska kronor (SEK) istället för i euro (EUR) (Sotkamo Silver, SSAB, 

Endomines och TeliaSonera). Övriga orsaker var avsaknad av belöningsdata, det vill säga 

uppgifterna hittades inte vid en genomsökning av bolagets årsberättelse och/eller bokslut 

eller att belöningen uttryckts mycket oklart. Sammanlagt 25 observationer filtrerades bort 

med anledning av ovannämnda orsaker relaterade till belöningen. Utöver detta saknades 

finansiella data i databasen Orbis för en del bolag för framställningen av undersökningens 

variabler. Sammanlagt 101 observationer filtrerades bort med anledning av att finansiella 

data saknades för beräkning av undersökningens variabler. De manuellt insamlade 

belöningsuppgifterna har sammankopplats med det finansiella datamaterialet med hjälp av 

bolagens börssymboler (eng. ticker symbol) som används för handeln på börsen i 

Helsingfors. Finländska bolag listade på Nasdaq First North har uteslutits helt och hållet ur 

samplet. Det slutliga samplets storlek och sampelurvalsprocessen beskrivs i siffror i tabell 2. 
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Tabell 2 Sampelurvalsprocessen 

Ursprungliga observationer 2011 2012 2013 2014 2015 Totalt 

Observationer årsvis  111 113 115 118 123 580 

Bortfall             

Saknar belöningsdata -6 -5 -5 -4 -5 -25 

Saknar finansiella data -30 -13 -16 -19 -23 -101 

Sampel före kontroll för extremvärden 
        454 

Trimning av GAAP ETR (2,5 %) 0 -6 -7 -7 -2 -22 

Trimning av CASH ETR (2,5 %) -1 -4 -5 -11 -1 -22 

Slutligt sampel 
          432 

 

I tabell 3 åskådliggörs sammansättningen av båda samplen (GAAP och Cash ETR) angående 

antal företag per storlekskategori och andelen av varje kategori i förhållande till det totala 

antalet företag. För att kontrollera för företagsstorleken har företagen med hjälp av 

dummyvariabler klassificerats enligt kategorierna large, mid eller small cap i enlighet med 

vart bolagen hör på Helsingforsbörsen. Antalet bolag i samplen har dividerats med antalet 

observationsår (fem) för att göra siffrorna jämförbara med förhållandet på 

Helsingforsbörsen. För en jämförelse presenteras även förhållandet mellan bolag av olika 

storlek per 1 november 2016 på Helsingforsbörsen. Såsom framgår av tabell 3 kan 

undersökningens sampel anses representativa för de olika storlekskategorierna på Nasdaq 

OMX Helsinki. 

Tabell 3 Sampel enligt storleksklassificering 

Sampel enligt storleksklassificering   

GAAP ETR (2011-2015) Large Mid Small Totalt 

Antal 22 31 34 86 

Andel 25 % 36 % 39 % 100 % 

CASH ETR (2011-2015)       Totalt 

Antal 22 30 34 86 

Andel 26 % 35 % 39 % 100 % 

Nasdaq OMX Helsinki (2016)     Totalt 

Antal 25 41 58 124 

Andel 20 % 33 % 47 % 100 % 
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4.4 Analysmetod 

Med anledning av att flera faktorer i verkligheten påverkar bolagens skatteplanering 

operationaliserad genom deras effektiva skattesatser tillämpas en multivariat analysmetod. 

Detta innebär att man vid undersökningen av en beroende variabel (y) kan studera flera 

oberoende variablers (x) inverkan samtidigt. Till skillnad från en bivariat analys kan den 

multivariata analysen påvisa vilka andra variabler (z1,z2,z3...) som har en inverkan på 

variationen i den beroende variabeln (y), samt hur ett eventuellt bivariat samband (xy) 

förändras vid inkluderandet av kontrollvariabler (z). (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 

2010, s. 269)  

Eftersom undersökningens samtliga ingående variabler antingen är kvantitativa eller binära 

(dummy) kan metoden multipel regressionsanalys (MRA) tillämpas för att undersöka 

orsakssambandet. (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, s. 311) För denna avhandling 

innebär detta i praktiken att man med hjälp av flera variabler än verkställande direktörens 

belöning strävar efter att förklara variationen i bolagens skatteplanering, vilket samtidigt 

gör undersökningen mer realistisk.  

Ett av antagandena som ställs för att en multipel regressionsanalys ska fungera som metod 

är att residualen är normalfördelad. Eftersom datamaterial sällan är normalfördelat finns 

en del hjälpmedel med vilka man kan försöka åtgärda detta, bland annat undersöka ifall 

datamaterialet innehåller extremvärden. Eftersom metoden multipel regressionsanalys är 

känslig för extremvärden och kan ha märkbara effekter på resultatet, bör dessa kontrolleras 

för. (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010, s. 359) Ett annat vanligt problem är 

multikollinearitet vilket innebär att variablerna i modellen är starkt korrelerade med 

varandra. Detta betyder å sin sida att variablerna matematiskt sett innehåller samma 

information och gör därför resultaten osäkra. Med anledning av detta bör korrelationen 

mellan modellens variabler beaktas och vid behov åtgärdas. (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen 2010, s. 364)  

Homoskedasticitet är enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) ett annat antagande 

som ställs på datamaterialet vid tillämpandet av en multipel regressionsanalys (MRA). En 

ojämn spridning i datamaterialet, eller med andra ord heteroskedasticitet, kan ställa till med 

problem. Heteroskedasticitet innebär att precisionen av modellen minskar eftersom 

standardavvikelserna för regressionskoefficienterna ökar. (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen 2010, s. 367) 
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Brooks (2008) menar att ett sätt att testa för heteroskedasticitet i EViews är Whites 

heteroskedasticitetstest. Resultatet av ifrågavarande test visade att regressionerna med 

GAAP ETR som beroende variabel (modell 1 och 2) inte lider av heteroskedasticitet med p-

värden på ca 0,29 och 0,31 vilket är betydligt högre än signifikansnivåerna 0,10 och 0,05. 

Modellerna med Cash ETR som beroende variabel ligger i riskzonen för heteroskedasticitet 

med p-värden kring 0,11 (modell 1) och 0,07 (modell 2). EViews ger flera versioner av White-

testet varav det tredje, ”Scaled explained SS”, tyder på att heteroskedasticitet finns i samtliga 

modeller (p-värde < 0,01) medan de två övriga (F och χ2) inte visar tecken på detta. Med 

anledning av detta vidtas åtgärder för att minska effekten av heteroskedasticiteten i 

samplen. EViews utskrifterna av White-testen finns i bilagorna 4, 5, 6 och 7. 

Brooks (2008) listar två lösningar på hur problem med heteroskedasticitet kan tacklas. 

Genom att logaritmera eller skala om variabler (i förhållande till en annan variabel) kan 

effekten av extremvärden reduceras, vilket i sin tur gör datamaterialet mer homoskedastiskt. 

Ett annat alternativ är att använda sig av robusta standardavvikelser vilket olika 

ekonometriska statistikprogram ofta erbjuder. Därmed har båda metoder tillämpats i denna 

avhandling (totala belöningen har logaritmerats). Angående standardavvikelserna har typen 

”Huber-White” använts i samtliga regressionsmodeller i denna avhandling. Största effekten 

av detta märks i variablernas standardfel medan p-värden endast förändras marginellt. B-

koefficienterna hålls oförändrade jämfört med att inte använda sig av robusta 

standardavvikelser.  

För att mäta sambandet mellan variablerna i datamaterialet med hjälp av den uppställda 

regressionsmodellen kommer statistikprogrammet EViews 9.5 att användas. EViews har 

valts bland annat med anledning av att en kontroll för extremvärden smidigt kan utföras i 

programmet med hjälp av en så kallad add-in. Heteroskedasticitet är en annan felkälla som 

enkelt kan beaktas med hjälp av programmet. 

4.4.1 Beroende variabler 

Med hjälp av undersökningens beroende variabler ska omfattningen av bolagens 

skatteplaneringsaktivitet mätas. De flesta tidigare forskare inom området (Armstong, 

Blouin & Larcker 2012; Rego & Wilson 2008; Rego & Wilson 2012) har valt att 

operationalisera detta genom att använda ett flertal olika mått på effektiva skattesatser.  
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Den ena varianten av dessa består av den i bolagets bokslut presenterade samfundsskatten 

delat med företagets resultat före skatt vilket ger bolagets bokslutsmässiga effektiva 

skattesats (GAAP ETR). Variabeln uttrycks i procent (%) och beräknas enligt följande: 

𝐺𝐴𝐴𝑃 𝐸𝑇𝑅 (%) =  
𝐼𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑒𝑛𝑙. 𝑏𝑜𝑘𝑠𝑙𝑢𝑡

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑓ö𝑟𝑒 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡 𝑒𝑛𝑙. 𝑏𝑜𝑘𝑠𝑙𝑢𝑡
∗  100 

Den andra variabeln uträknas genom att istället dividera bolagets faktiska betalda skatter 

för året enligt kassaflödesanalysen delat med resultatet före skatt enligt bokslutet vilket i sin 

tur ger bolagets kassaflödesbaserade effektiva skattesats (Cash ETR). Detta mått reflekterar 

också periodiseringar av skattebetalningar till skillnad från GAAP ETR. Variabeln uttrycks i 

procent (%) och beräknas enligt följande: 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐸𝑇𝑅 (%) =  
𝐵𝑒𝑡𝑎𝑙𝑑𝑎 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑒𝑛𝑙. 𝑘𝑎𝑠𝑠𝑎𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑠𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑓ö𝑟𝑒 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡 𝑒𝑛𝑙. 𝑏𝑜𝑘𝑠𝑙𝑢𝑡
∗ 100 

4.4.2 Oberoende variabler 

I en multipel regressionsanalys strävar man efter att med de oberoende variablerna förklara 

variationen i den beroende variabeln. Eftersom denna avhandling undersöker sambandet 

mellan skatteplanering och verkställande direktörens belöning utgörs de oberoende 

variablerna av intresse av olika belöningsmått. I den tidigare forskningen har olika 

belöningsmått använts beroende på undersökningens syfte. Måtten som används i denna 

undersökning härstammar från artikeln av Armstrong, Blouin och Larcker (2012). Om bolag 

har bytt verkställande direktör under räkenskapsperioden har direktörernas sammanlagda 

belöning adderats bortsett från eventuell belöning relaterad till själva avskedandet förutsatt 

att bolagen presenterat specificerade uppgifter angående detta.  

I Centralhandelskammarens utredning (2016) angående bolagsstyrningens funktion 

framhävs problematiken i att jämföra den långfristiga rörliga belöningen mellan olika bolag. 

I utredningen poängteras att den relevanta informationen oftast presenteras klart och 

tydligt, men att de aktiebaserade incitamenten och optionsprogrammen många gånger är 

komplicerade eller att flera program överlappar varandra tidsmässigt vilket gör jämförelsen 

mellan bolag utmanande. Med anledning av detta blir det ur en investerares synvinkel 

arbetsdrygt att utreda det slutliga monetära värdet av bolagens aktiebaserade belöning. I 

utredningen framhålls även att en del bolag inte rapporterar aktiebelöningens värde i euro 

(€) utan endast som antal överlåtna aktier.  Denna problematik är relevant för denna 
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undersökning i och med att den aktiebaserade belöningen påverkar både summan av den 

totala belöningen och andelen rörlig belöning i förhållande till den totala. 

De oberoende variablerna av intresse i denna avhandling består av två olika belöningsmått, 

varav det första består av verkställande direktörens totala belöning och utgörs sammanfattat 

av komponenterna fast lön, bonus, aktiebaserad belöning samt eventuell tilläggspension 

utöver den lagstadgade pensionen. Under datainsamlingen framkom att i synnerhet den 

aktiebaserade belöningens utformning vad gäller aktieoptioner uppvisade stor variation 

mellan bolagen. Med anledning av brister i jämförbarhet och datainsamlingens metod 

(manuell) har dessa därför inte beaktats. I sådana fall där den aktiebaserade belöningens 

värde har uttryckts i euro (€) har denna beaktats normalt. Djurfeldt, Larsson och 

Stjärnhagen nämner (2010) att ett botemedel för en icke-normalfördelad residual är att 

kontrollera för eventuella uteliggare i datamaterialet. Brooks (2008) framhäver i sin tur att 

en logaritmering av variabler minskar effekten av extremvärden. Till följd av detta har den 

totala belöningens naturliga logaritm använts för att göra variabeln mer normalfördelad och 

på så sätt mer lämplig för den tillämpade metoden (multipel regressionsanalys). 

Det andra måttet består av andelen rörlig belöning i förhållande till den totala belöningen 

för bolagets verkställande direktör. Komponenterna bonus och den aktiebaserade 

belöningen adderas och divideras med den totala belöningen. Resultatet beskriver hur stor 

andel i procent (%) av belöningen som varierar utifrån olika faktorer i belöningskontrakt 

vilka verkställande direktören själv ofta har ett visst inflytande över i form av 

förhandlingskraft. Verkställande direktören torde även kunna påverka belöningen genom 

att att uppnå de målsättningar (exempelvis finansiella) som ställts av utformarna av 

belöningsarrangemanget.  

4.4.3 Kontrollvariabler 

Kontrollvariablerna i regressionsmodellen är till för att kontrollera för övriga faktorer utöver 

de som mäts med hjälp av de oberoende variablerna, vilka förväntas kunna förklara en del 

av variationen i den beroende variabeln. Genom att inkludera fler oberoende variabler än 

den av intresse i en multipel regressionsanalys kan man med andra ord visa ifall de 

oberoende variablerna kan förklara någon variation i den beroende variabeln utöver det som 

förklaras av modellens kontrollvariabler. Detta belyses av Brooks (2008) som menar att 

exempelvis en akties avkastning influeras av fler än en faktor (Capital Asset Pricing Model - 

CAPM). I en modell där man försöker förklara aktiepris är det således ingen bra idé att 
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inkludera endast en oberoende variabel. I ett dylikt fall menar Brooks (2008) att det är mer 

motiverat att inkludera fler oberoende variabler i samma modell för att på så sätt undersöka 

effekten av samtliga oberoende variabler på den beroende variabeln samtidigt.  

Kontrollvariablerna i denna avhandling består således av faktorer som förväntas påverka 

bolagets skatteplanering operationaliserad antingen genom bolagets boksluts- eller 

kassaflödesbaserade effektiva skattesats. Faktorer som i den tidigare forskningen (Jaafar & 

Thornton 2015; Richardson & Lanis 2007; Markle & Shackelford 2012) används för att 

förklara variation i bolags effektiva skattesatser är framförallt lönsamhet, 

skuldsättningsgrad och företagsstorlek. 

Lönsamhet mäts i den tidigare forskningen (Armstrong, Blouin & Larcker 2012; Phillips 

2003; Richardson & Lanis 2007; Powers, Robinson & Stomberg 2016; Rego & Wilson 2012) 

bland annat med olika varianter av ROA (Return On Assets/avkastning på totalkapital) 

beräknad antingen på nettoresultatet eller resultatet före skatt. I denna avhandling beräknas 

måttet utifrån bolagets nettoresultat. Lönsamheten inkluderas för att kontrollera för 

effekten av företagets ekonomiska aktivitet och prestanda på bolagets beskattning. Formeln 

för detta mått utifrån data från databasen Orbis är: 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 (𝑅𝑂𝐴 %) =  
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
∗ 100 

Skuldsättningsgraden inkluderas för att beakta effekten av den skattesköld som främmande 

kapital bidrar med som en följd av räntekostnadernas avdragbarhet från bolagets resultat. 

Skuldsättningsgraden har i denna undersökning beräknats enligt formeln: 

𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 (%) =  
𝐿å𝑛𝑔𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑡 𝑓𝑟ä𝑚𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
∗ 100 

Företagsstorleken är en annan vanlig kontrollvariabel i tidigare undersökningar. Forskare 

(bland annat Armstrong, Blouin och Larcker 2012; Markle och Shackelford 2012) har använt 

sig av den naturliga logaritmen av värdet på bolagets utestående aktier (market 

capitalisation). Detta mått visade sig dock vara oanvändbart för avhandlingens 

undersökning på grund av en för hög korrelation (Pearson korrelation ca 0,8) mellan detta 

mått på företagsstorlek och den naturliga logaritmen av verkställande direktörens totala 

belöning. Andra vanliga mått på företagsstorleken består av den naturliga logaritmen av 

totala tillgångar (Jaafar & Thornton 2015; Richardson & Lanis 2007; Powers, Robinson & 
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Stomberg 2016; Rego & Wilson 2012), företagets omsättning eller antal anställda. 

Emellertid visar även dessa mått höga korrelationer (Pearson korrelation ca 0,8) gentemot 

verkställande direktörens totala belöning, vilket innebär att dessa mått inte heller är 

användbara. Korrelationerna till den andra oberoende variabeln av intresse (andelen rörlig 

belöning i förhållande till den totala belöningen) är måttligare, men fortfarande höga 

(Pearson korrelation ca 0,5-0,6).  

Med anledning av detta har dummyvariabler använts för att beteckna till vilken av 

grupperna small, mid eller large cap bolagen hörde för respektive observationsår på börsen 

i Helsingfors. Vid tre tillfällen har omgrupperingar av bolag ägt rum under den observerade 

tidsperioden, vilket tillkännagivits på Nasdaqs hemsida (2014;2013;2012) under ”Company 

News”. Efter bortfall i det ursprungliga samplet med anledning av avsaknad belöningsdata 

eller finansiell information påverkade dessa omgrupperingar sammanlagt 15 observationer 

jämfört med bolagens aktuella gruppering den 2 januari 2017 (Nasdaq 2017a). Enligt 

Nasdaq (2016) är gränserna för respektive klassificeringar följande: large cap (en miljard 

euro), mid cap (150 miljoner euro) och small cap (< 150 miljoner euro).  

Vidare använder Armstrong, Blouin och Larcker (2012) sig av ett mått för förändring av 

bolagets goodwill under året för att kontrollera för eventuella företagsförvärv under året. 

Ifall förändringen i goodwill är negativ (om företaget gjort goodwillnedskrivningar) har 

förändringen satts till noll (0) i linje med Armstrong, Blouin och Larcker (2012). Måttet har 

räknats ut enligt följande: 

𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑔𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙 (%) =  
𝐺𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙 å𝑟 𝑡 − 𝑔𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙 å𝑟 𝑡−1

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 å𝑟 𝑡−1
∗ 100 

En annan kontrollvariabel som framförallt under de senaste åren blivit alltmer intressant är 

bolagens engagemang i skatteparadis. I den tidigare forskningen mäts detta i stort sett med 

två olika mått, varav det ena består av en dummyvariabel som betecknar huruvida ifall 

företag har dotterbolag i länder klassificerade som skatteparadis (Jaafar & Thornton 2015) 

eller ett mått för andelen av företagets dotterbolag som är belägna i skatteparadisländer 

(Markle & Shackelford 2012). Rego och Wilson (2008) använder ett mer komplext mått på 

engagemang i skatteparadis. I denna avhandling används måttet på andelen av företagets 

dotterbolag som är belägna i länder klassificerade som skatteparadis. Flera organisationer 

upprättar egna listor på länder klassificerade som skatteparadis, vilka skiljer sig mer eller 
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mindre från varandra. Jaafar och Thornton (2015) poängterar att klassificeringen inte är 

entydig och har själv valt att använda sig av klassificeringen av organisationen OECD med 

38 länder. I denna avhandling används samma klassificering som Jaafar och Thornton 

(2015) i den utsträckning samma länder finns listade enligt respektive länders ISO-kod (två 

tecken) i databasen Orbis (bilaga 1). Emellertid är tillgängligheten av data på årsnivå 

angående företags dotterbolag begränsad i databasen Orbis. Med anledning av detta görs 

antagandet att företags geografiska spridning (dotterbolag) hålls förhållandevis oförändrade 

under den observerade tidsperioden (åren 2011-2015) i linje med Ittonen och Trønnes 

(2015). Detta betyder att data från det senaste årets observationer tillämpas för samtliga år 

för observationer gällande samma bolag. Formeln för denna variabel är: 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑜𝑡𝑡𝑒𝑟𝑏𝑜𝑙𝑎𝑔 𝑖 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑖𝑠 (%) =  
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑡𝑡𝑒𝑟𝑏𝑜𝑙𝑎𝑔 𝑖 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑖𝑠𝑙ä𝑛𝑑𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑑𝑜𝑡𝑡𝑒𝑟𝑏𝑜𝑙𝑎𝑔
∗ 100 

Utöver de hittills nämnda variablerna inkluderas även dummyvariabler för varje observerat 

år för att kontrollera för variationer i den beroende variabeln mellan åren. I regressionerna 

har år 2015 valts som referensår och har därmed inte inkluderats i resultaten. 

4.4.4 Regressionsmodell 

Undersökningen är av kvantitativ natur där resultaten tas fram med hjälp av lämpliga 

regressionsmodeller i en regression med minsta kvadratmetoden (Ordinary Least Squares, 

OLS). Modellen av Armstrong, Blouin och Larcker (2012) utgör grunden för den empiriska 

studien i denna avhandling i och med att motsvarande belöningsdata kan införskaffas utan 

tillgång till databas i enlighet med vad som diskuterats tidigare i detta huvudkapitel. Några 

modifikationer av modellen görs bland annat i kontrollvariablerna på grund av 

begränsningar i tillgängliga data och samplens storlek. 

Nedan presenteras den grundläggande modellen:  

𝐸𝑆𝑆𝑖,𝑡 =  𝛽0 +  𝛽1𝐵𝑒𝑙ö𝑛𝑖𝑛𝑔 +  𝛽2 𝑅𝑂𝐴 +  𝛽3 𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑

+  𝛽4 𝐹ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝐺𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙 +  𝛽5 𝑆𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑖𝑠 + 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑠𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟

+ å𝑟𝑠𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟 

Där ESSi,t står för den effektiva skattesatsen operationaliserad antingen som bolagets 

rapporterade inkomstskatt enligt bokslutet i förhållande till resultatet före skatt (GAAP 

ETR) eller bolagets faktiska betalda skatter (kassaflöde) i förhållande till resultatet före skatt 
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enligt bokslutet (Cash ETR). De för undersökningens resultat relevanta oberoende 

variablerna har sammantaget i modellen betecknats med Belöning. 

Med anledning av den stora spridning som dessa ursprungligen visade har de beroende 

variablerna trimmats på 2,5 % nivå för att kontrollera för eventuella extremvärden. En 

trimning på 2,5 % nivå innebär att data för variabelns 0,025 och 0,975 percentiler har 

strukits ur samplet och beaktas således inte alls i regressionerna. Extremvärden i de 

oberoende variablerna har åtgärdats genom en winsorisering på 1 % nivå på samma sätt som 

Armstrong, Blouin och Larcker (2012). Genom en winsorisering antar variabelns första och 

nittionionde percentiler värdet av den intilliggande observationen och stryks således inte ur 

samplet. 

Med anledning av att undersökningens regressionsanalyser utförs med två separata 

beroendevariabler och två oberoende variabler av intresse resulterar detta i fyra separata 

regressioner, eftersom regressionerna körs med en av de oberoende variablerna av intresse 

åt gången tillsammans med resten av kontrollvariablerna.  

Tabell 4 Sammanfattning av undersökningens regressionsmodeller 

Modell Beroende variabel Oberoende variabel 

1 GAAP ETR Total belöning 

2 GAAP ETR Andel rörlig belöning  

3 Cash ETR Total belöning 

4 Cash ETR Andel rörlig belöning  
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5 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultaten av avhandlingens undersökning och de regressioner 

som utförts utifrån metodbeskrivningen i kapitel 4. Inledningsvis läggs den deskriptiva 

statistiken fram varefter korrelationen mellan regressionsmodellens variabler behandlas. 

Även variablernas normalfördelning diskuteras. Därefter redogörs för resultaten av 

undersökningens fyra regressioner grupperade enligt beroende variabler. 

5.1 Deskriptiv statistik 

Utifrån vad som presenterats i underkapitel 4.2 består undersökningens slutliga sampel av 

432 observationer efter en kontroll för extremvärden genom en trimning av de beroende 

variablernas percentiler 0,025 och 0,975 (2,5 % nivå) och winsorisering av oberoende 

variablernas första (0,01) och nittionionde (0,99) percentiler (1 % nivå). Den deskriptiva 

statistiken av de slutliga samplen presenteras närmare i två separata tabeller, eftersom 

samplen som tillämpas skiljer sig en del från varandra med anledning av att olika 

observationer i datamaterialet stryks i samband med trimningen. Följaktligen presenteras 

den deskriptiva statistiken i tabell 5 för regressionerna med GAAP ETR som beroende 

variabel och motsvarande för för Cash ETR i tabell 6. Samtliga variabler i tabellerna förutom 

den totala belöningen kan multipliceras med 100 för att erhålla värdena i procent (%). 

Tabell 5 Deskriptiv statistik GAAP ETR (N=432) 

Variabel Medelvärde Median 
Percentil 

75 % 
Percentil 

25 % 
Std. 

avvikelse 
Skevhet Toppighet 

GAAP ETR 0,203 0,213 0,293 0,081 0,242 1,662 11,265 

Total belöning (LN) 6,278 6,285 6,765 5,730 0,807 -0,090 3,389 

Rörlig andel av 
belöning 0,195 0,142 0,335 0,000 0,209 0,807 2,611 

Skuldsättningsgrad 0,162 0,150 0,242 0,066 0,118 0,470 2,602 

Avkastning på 
totalkapital (ROA) 0,023 0,036 0,065 0,006 0,089 -1,648 8,261 

Förändring i 
goodwill 0,011 0,000 0,002 0,000 0,034 4,403 23,699 

Andel dotterbolag i 
skatteparadis 0,003 0,000 0,000 0,000 0,011 5,195 31,504 
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Tabell 6 Deskriptiv statistik Cash ETR (N=432) 

 

I underkapitel 4.3 diskuterades antagandet om residualens normalfördelning och 

fördelningens implikationer på resultaten av en multipel regressionsanalys. I den 

deskriptiva statistiken ger kolumnerna skevhet och toppighet (skewness/kurtosis) en 

uppfattning om variablernas fördelning. Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) 

använder ordet snedhet på svenska för engelskans ”skewness” vilket med hjälp av ett positivt 

eller negativt tal beskriver symmetrin hos en fördelning. I denna avhandling används 

benämningen skevhet för att beskriva fördelningens symmetri. En symmetrisk fördelning 

har värdet noll. Ju högre negativt eller positivt tal, desto snedare fördelning åt höger eller 

vänster. 

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) behandlar även fördelningars toppighet 

(kurtosis). Negativa värden innebär att fördelningen är platt och utdragen medan positiva 

värden tyder på en toppig fördelning. Enligt Brooks (2008) antar toppigheten värdet 3 ifall 

variabeln är normalfördelad. 

Variabler Medelvärde Median 
Percentil 

75 % 
Percentil 

25 % 
Std. 

avvikelse 
Skevhet Toppighet 

Cash ETR 0,185 0,172 0,296 0,012 0,287 0,947 5,637 

Total belöning (LN) 6,292 6,297 6,770 5,731 0,806 -0,036 3,357 

Rörlig andel av 
belöning 0,197 0,144 0,338 0,000 0,210 0,806 2,633 

Skuldsättningsgrad 0,162 0,147 0,244 0,065 0,119 0,481 2,595 

Avkastning på 
totalkapital (ROA) 0,024 0,037 0,065 0,006 0,090 -1,598 8,006 

Förändring i goodwill 0,010 0,000 0,002 0,000 0,033 4,485 24,803 

Andel dotterbolag i 
skatteparadis 0,003 0,000 0,000 0,000 0,012 5,028 29,318 
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Värdena på skevhet och toppighet i ovanstående tabeller 5 och 6 indikerar att 

normalfördelningsantagandet inte håller för (samtliga) variabler i undersökningen. Brooks 

(2008) understryker att det inte finns någon självklar lösning på detta, och att det 

fortfarande är önskvärt att hålla sig till en regression med minsta kvadratmetoden (OLS) 

eftersom beteendet av denna statistiska metod har undersökts flitigt. Vidare hävdar Brooks 

(2008) att för tillräckligt stora sampel har variablernas fördelning så gott som ingen 

betydelse. Med anledning av undersökningens sampel på 432 observationer antas inga 

vidare åtgärder i denna undersökning för att säkerställa variablernas normalfördelning. 

I tabellerna 5 och 6 återfinns den deskriptiva statistiken av den totala belöningens naturliga 

logaritm, som används för att minska effekten av extremvärden i variabeln såsom tidigare 

nämnts i underkapitel 4.4.2. Tabell 7 presenterar samma siffror uttryck i tusen euro (€) för 

båda samplen för att ge en uppfattning om  på vilken nivå verkställande direktörernas löner 

ligger i Finland. Den deskriptiva statistiken i tabell 7 har beräknats på den totala belöningen 

winsoriserad på 1 % nivå. Medelvärdet av båda samplens icke-winsoriserade medianvärden 

blir 539,95 (tusen €), vilket ger en bild av en genomsnittlig lön för en verkställande direktör 

i ett finländskt börslistat bolag under den observerade tidsperioden 2011-2015. 

Tabell 7 Deskriptiv statistik för den totala belöningen uttryckt i tusen euro (N=432) 

 

 

 

 

1 000 € Medelvärde Median 
Percentil 

75 % 
Percentil 

25 % 
Std. 

avvikelse 
Skevhet Toppighet 

Total belöning (GAAP) 734,9 536,7 867,2 308,0 691,2 2,841 13,770 

Total belöning (CASH) 748,3 543,2 871,4 308,4 716,1 2,883 13,797 
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Figur 2 Årlig utveckling i effektiva skattesatser i förhållande till den lagstadgade 
samfundsskattesatsen i Finland 

I figur 2 beskrivs utvecklingen av undersökningens beroende variabler GAAP och Cash ETR 

över den observerade tidsperioden i förhållande till den lagstadgade samfundsskattesatsen 

(statutory tax rate, STR) i Finland. Ur figuren kan man utläsa en sjunkande trend där den 

bokslutsmässiga effektiva skattesatsen följer den lagstadgade samfundsskattesatsen 

närmare än den kassaflödesbaserade effektiva skattesatsen. 

Figur 3 Årlig medianutveckling i finländska verkställande direktörers totala belöning 
(tusen €) 
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Figur 3 illustrerar i sin tur medianutvecklingen av verkställande direktörernas totala 

belöning uttryckt i tusen euro (€) för undersökningens båda sampel under den observerade 

tidsperioden 2011-2015. Utvecklingen har i stort sett varit negativ fram till år 2014 då den 

totala belöningens median tillfälligt ökat, vartefter medianen i de olika samplen utvecklats 

åt olika håll år 2015 och antar sammantaget ungefär samma värde som år 2011. Således har 

både undersökningens beroende och oberoende variabler av intresse utvecklats i negativ 

riktning under åren 2011-2012. Däremot har variablerna förändrats i motsatt riktning 

mellan åren 2013 och 2014. 

Figur 4 visar hur stor andel av den totala belöningen som bestått av rörliga komponenter för 

verkställande direktörer i finländska börsbolag under den observerade tidsperioden i båda 

sampel skilt för sig. Utvecklingen motsvarar den totala belöningens och utvecklingen av 

regressionens beroende variabel Cash ETR för åren 2011-2012, men därefter har variablerna 

utvecklats i olika riktning. Emellertid har utvecklingen för andelen rörlig belöning gått i 

samma riktning under åren 2014-2015 som den beroende variabeln Cash ETR till skillnad 

från den totala belöningen. 

 

Figur 4 Årlig medianutveckling i finländska verkställande direktörers andel rörlig 
belöning i förhållande till total belöning 

5.2 Korrelationsanalys 

Brooks (2008) beskriver korrelation som graden av linjärt samband mellan variabler av 

intresse. Såsom tidigare nämnts poängterar Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010) 

vikten av att beakta korrelationen mellan undersökningens variabler för att undvika 
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multikollinearitet vilket betyder att variablerna innehåller samma information och därmed 

gör resultaten osäkra. Även Brooks (2008) påpekar att man vid en regressionsanalys med 

minsta kvadratmetoden (OLS) antar att de oberoende variablerna inte korrelerar med 

varandra.  

Eftersom två olika sampel används i undersökningen presenteras även korrelationerna 

separat för båda samplen. Korrelationerna inkluderas som bilagor med anledning av 

korrelationsmatrisernas storlek. Korrelationen mellan GAAP ETR och resterande variabler 

i regressionsmodellerna redogörs för i bilaga 2. Motsvarande korrelationer för Cash ETR 

ingår i bilaga 3. 

Ur bilagorna kan man utläsa att den högsta signifikanta korrelationen (Pearson) i båda 

samplen (ca 0,740) finns mellan de två oberoende variablerna av intresse, total belöning och 

rörlig andel belöning. Detta samband kan anses logiskt i och med att den totala belöningen 

delvis består av rörliga komponenter. Att utelämna en av variablerna med för hög 

korrelation nämns av Brooks (2008) som en lösning för att undgå problemet med 

multikollinearitet. Eftersom dessa variabler inte inkluderas i någon av regressionerna 

samtidigt, utgör detta inget problem. 

Korrelationerna i de bifogade bilagorna ger även en bild av hurudana resultat man kan 

förvänta sig av undersökningens regressionsmodeller. Exempelvis är korrelationerna i båda 

samplen positiva mellan den beroende variabeln (GAAP eller Cash ETR) och de oberoende 

variablerna (total och rörlig andel belöning). Korrelationen mellan Cash ETR och den totala 

belöningen uppgår till 0,185 (Pearson) och är signifikant på 1 % nivå, medan motsvarande 

korrelation för andelen rörlig belöning uppgår till 0,157 och signifikant på 1 % nivå. Även 

korrelationen mellan GAAP ETR och den totala belöningen är signifikant på 5 % nivå och 

uppgår till 0,106 (Pearson). Detta stöder i sin tur avhandlingens hypotes (H1).  

Intressant nog nämner Armstrong, Blouin och Larcker (2012) inte något om korrelationer 

mellan variablerna i sin regressionsmodell. Att diskutera korrelationer vore intressant, 

eftersom måttet på företagsstorlek (naturliga logaritmen av värdet på bolagets utestående 

aktier) och den naturliga logaritmen av verkställande direktörens totala belöning antog en 

korrelationskoefficient på ca 0,8 (Pearson) i denna undersökning på finländska 

förhållanden och kunde därmed inte användas i samma modell vilket närmare diskuterats i 

underkapitel 4.4.3. 
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5.3 Regressionsanalys 

Utifrån vad som diskuterats i underkapitel 4.3 har en multipel regressionsanalys tillämpats 

för att ta fram undersökningens resultat. Därefter analyseras resultaten för att sedan kunna 

ta ställning till den hypotes som tidigare presenterats. I detta underkapitel presenteras 

således undersökningens egentliga resultat. Förutom resultaten av de egentliga 

regressionsmodellerna har regressionerna även utförts utan kontrollvariabler (bilagorna 12-

15). Resultaten av de avskalade modellerna uppvisar alla positiva samband liksom de 

egentliga regressionsmodellerna. Därmed kan man utesluta att de beroende variablernas 

signifikans i de egentliga regressionsmodellerna inte är en effekt som enbart framhävs av 

kontrollvariablerna i modellerna. I de avskalade modellerna 1 och 2 (GAAP ETR) är den 

totala belöningen/andelen rörlig belöning signifikant på 10 % respektive 5 % nivå. I de 

avskalade modellerna 3 och 4 (Cash ETR) är de beroende variablerna signifikanta på 1 % 

nivå. I tabell 8 redogörs för resultaten av de egentliga regressionerna med GAAP ETR som 

beroende variabel medan motsvarande resultat med Cash ETR läggs fram i tabell 9. Tabell 

4 i kapitel 4.4.4 sammanfattar undersökningens regressionsmodeller och ger en överblick 

av de inkluderade variablerna av intresse. 

Inledningsvis kommenteras det justerade R2-värdet av modellerna. R2-värdet kallas allmänt 

även förklaringsgrad och betecknar enligt Wahlin (2011) hur stor andel av variationen i y-

variabeln (beroende variabeln) som förklaras av den x-variabel (oberoende variabel) som 

ingår i modellen. I en multipel regressionsanalys betecknar R2-värdet variationen i den 

beroende variabeln som sammantaget förklaras av samtliga oberoende variabler i modellen. 

Därefter diskuteras modellernas signifikans som enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen 

(2010) betecknar huruvida regressionens resultat skulle ha kunnat åstadkommas av 

slumpen. Nästa steg i tolkningen av regressionernas resultat består av att närmare studera 

B-koefficienterna för konstanten och de oberoende variablerna, såväl som deras storlek, 

riktning och signifikans. 

5.3.1 GAAP ETR 

I regressionerna med GAAP ETR som beroende variabel uppgår det justerade R2-värdet till 

0,036 (modell 1) respektive 0,025 (modell 2) vilket betyder att dessa regressionsmodeller 

förklarar mellan 2 och 4 % av variationen i bolagens rapporterade effektiva skattesats. 

Armstrong, Blouin och Larcker (2012) har i sina liknande regressioner uppnått en 

förklaringsgrad på ca 12,5 %. I deras undersökning är sampelstorleken aningen större (985 
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observationer jämfört med 432) vilket möjliggör inkluderandet av fler variabler som i sin tur 

höjer modellernas R2-värde (förklaringsgrad) förutsatt att det finns någon typ av samband 

mellan den beroende variabeln och de inkluderande oberoende variablerna.  

Både modell 1 och 2 med GAAP ETR som beroende variabel är statistiskt signifikanta på 1 

% nivå, vilket innebär att resultatet av båda regressioner inte är ett resultat av slumpen. I 

modell 1 antar variabeln total belöning ett p-värde på 0,063 och är därmed signifikant på 10 

% nivå. Vad gäller kontrollvariablerna är det endast skuldsättningsgrad och andel 

dotterbolag i skatteparadis som är statistiskt signifikanta i både modell 1 och 2 (5 % 

respektive 1 % nivå). Även dummyvariabeln som betecknar företag klassificerade som mid 

cap på Helsingforsbörsen är statistiskt signifikant både i modell 1 (p-värde 0,083) och 2 (p-

värde 0,026). 

B-koefficienten för variabeln total belöning antar ett värde på 0,055 vilket betyder att en 

procents ökning i den totala belöningens naturliga logaritm ger en absolut ökning på 

0,055/100 procentenheter i bolagets bokslutsmässiga effektiva skattesats. 

Skuldsättningsgradens B-koefficient är -0,230 (modell 1) och -0,218 (modell 2) vilket 

antyder att en enhets ökning i skuldsättningsgrad leder till en sänkning av bolagets 

rapporterade effektiva skattesats med B-koefficientens värde. Variabeln andel dotterbolag i 

skatteparadis har negativa B-koefficienter (-2,591 och -2,411) vilket innebär att en enhets 

ökning i andelen dotterbolag utomlands ger ca 2,5 enheter lägre bokslutsmässig effektiv 

skattesats. Den signifikanta storleksdummyn för mid cap-företag tyder på att företag i denna 

kategori har en 0,063 enheter högre bokslutsmässig effektiv skattesats jämfört med large 

cap-företag enligt modell 1 och 0,037 enheter högre enligt modell 2.  

Variabeln andel rörlig belöning i modell 2 visar inget statistiskt signifikant samband med 

den beroende variabeln GAAP ETR. Koefficienten är emellertid positiv även för andelen 

rörlig belöning (0,080). 
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Tabell 8 Resultat av regressionsanalyser med GAAP ETR 

 

Förklaring 

 Modell 1 (GAAP ETR): Total belöning som oberoende variabel av intresse 

Modell 2 (GAAP ETR): Andel rörlig belöning som oberoende variabel av intresse 

 

Modellens signifikans 0,001*** 0,000***

*) Sa m ba n det  ä r  sig n ifika n t  på  1 0  % n iv å  **) 5  % n iv å  ***) 1  % n iv å

0,035

R2-värde 0,061 0,050

Justerat R2-värde 0,036 0,025

dum_2011 -0,014 0,698 0,036 -0,022 0,527

0,042

dum_2012 -0,021 0,548 0,034 -0,029 0,37 0 0,033

dum_2013 0,031 0,481 0,043 0,024 0,57 4

0,033

dum_2014 -0,012 0,7 57 0,039 -0,017 0,644 0,037

dum_smallcap 0,056 0,285 0,052 -0,006 0,865

0,918

dum_midcap 0,063 0,083* 0,036 0,037 0,026** 0,161

Andel dotterbolag i 

skatteparadis
-2,591 0,007 *** 0,955 -2,411 0,009***

0,160

Förändring i goodwill -0,019 0,941 0,257 -0,056 0,829 0,260

ROA 0,218 0,168 0,158 0,181 0,258

0,060

Skuldsättningsgrad -0,230 0,020** 0,098 -0,218 0,034** 0,102

Andel rörlig belöning - - - 0,080 0,17 9

0,224 0,000*** 0,052

Total belöning 0,055 0,063* 0,030 - - -

Konstant -0,145 0,524 0,227

GAAP ET R (Modell 2)

Variabel B Signifika ns St a nda rdfel B Signifika ns St a nda rdfel

N = 432 GAAP ET R (Modell 1)
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5.3.2 Cash ETR 

Regressionerna med Cash ETR som beroende variabel ger ett justerat R2-värde på 0,047 

(modell 3) och 0,039 (modell 4). De oberoende variablerna lyckas således aningen bättre 

förklara variationen i Cash ETR än i GAAP ETR för finländska förhållanden. Armstrong, 

Blouin och Larcker (2012) rapporterar R2-värden (förklaringsgrader) på 0,094 och 0,092. 

Både modell 3 och 4 är signifikanta på 1 % nivå (p-värde 0,000). Följaktligen kan man 

motiverat anta att resultaten inte åstadkommits av slumpen. 

I modell 3 är den oberoende variabeln total belöning samt kontrollvariabeln förändring i 

goodwill signifikanta på en 5 % nivå. B-koefficienterna är båda positiva. En procents ökning 

i den totala belöningens naturliga logaritm ger en absolut ökning på 0,071/100 

procentenheter i bolagets kassaflödesbaserade effektiva skattesats. En enhets ökning i 

förändring i goodwill ger en ökning på 1,228 enheter i bolagets kassaflödesbaserade effektiva 

skattesats.  

I modell 4 är konstanten tillsammans med kontrollvariabeln förändring i goodwill statistiskt 

signifikanta på 5 % nivå (p-värde 0,027 och 0,020). Vidare är den oberoende variabeln andel 

rörlig belöning positiv i modell 4, och signifikant på 10 % nivå (p-värde 0,079). B-

koefficienten av variabeln andel rörlig belöning antyder att en enhets ökning i andelen rörlig 

belöning leder till en ökning med 0,165 enheter i bolagets kassaflödesbaserade effektiva 

skattesats. En enhets ökning i förändring i goodwill ger en ökning på 1,181 enheter i bolagets 

kassaflödesbaserade effektiva skattesats.  
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Tabell 9 Resultat av regressionsanalyser med Cash ETR 

 

Förklaring 

 Modell 3 (Cash ETR): Total belöning som oberoende variabel av intresse 

Modell 4 (Cash ETR): Andel rörlig belöning som oberoende variabel av intresse 

 

Modellens signifikans 0,000*** 0,000***

*) Sa m ba n det  ä r  sig n ifika n t  på  1 0  % n iv å  **) 5  % n iv å  ***) 1  % n iv å

R2-värde 0,07 1 0,064

Justerat R2-värde 0,047 0,039

0,038

dum_2011 0,044 0,302 0,043 0,034 0,420 0,042

dum_2012 0,054 0,154 0,038 0,045 0,237

0,037

dum_2013 0,059 0,148 0,041 0,052 0,199 0,040

dum_2014 0,016 0,669 0,037 0,013 0,7 33

0,038

dum_smallcap 0,012 0,856 0,065 -0,051 0,309 0,050

dum_midcap 0,059 0,159 0,042 0,034 0,360

0,507

Andel dotterbolag i 

skatteparadis
0,696 0,539 1,131 0,87 8 0,431 1,113

Förändring i goodwill 1 ,228 0,016** 0,507 1,181 0,020**

0,114

ROA -0,020 0,863 0,118 -0,099 0,432 0,125

Skuldsättningsgrad -0,141 0,202 0,110 -0,119 0,300

-

Andel rörlig belöning - - - 0,165 0,07 9* 0,094

Total belöning 0,07 1 0,023** 0,031 - -

St a nda rdfel

Konstant -0,314 0,186 0,237 0,138 0,027 ** 0,062

Variabel B Signifika ns St a nda rdfel B Signifika ns

N = 432 Cash ET R (Modell 3) Cash ET R (Modell 4)
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5.4 Sensitivitetstest 

I detta underkapitel diskuteras resultatens robusthet. Inledningsvis presenteras resultaten 

av omvända regressioner i linje med Armstrong, Blouin och Larcker (2012). Därefter testas 

huruvida en linjär regressionsmodell är den mest lämpliga metoden för att uppnå 

avhandlingens syfte och ta ställning till avhandlingens hypotes.  

Enligt Armstrong, Blouin och Larcker (2012) har man i tidigare studier (Rego & Wilson 

2008), i vilka man undersökt variation i företags skatteplanering, ställt upp belöning som 

en funktion av företagets skatteattribut, det vill säga med belöningsmått som regressionens 

beroende variabel. Därför har Armstrong, Blouin och Larcker (2012) även presenterat 

resultat för en omvänd regression, där variation i verkställande direktörens belöning 

förklaras med hjälp av bolagets effektiva skattesatser samt de ursprungliga 

kontrollvariablerna. Resultaten av motsvarande omvända regressionsmodeller för 

variablerna i denna avhandling presenteras i bilagorna 8, 9, 10 och 11.  

Eftersom korrelationerna mellan variablerna i modellerna behålls oförändrade kan man 

motiverat anta att resultaten av de omvända regressionerna påminner om resultaten av de 

ursprungliga modellerna. B-koefficienterna och p-värdena av variablerna av intresse följer 

samma mönster som i de ursprungliga regressionsmodellerna. Följaktligen antar både 

GAAP och Cash ETR positiva B-koefficienter i samtliga omvända regressioner. P-värdet av 

skatteplaneringsvariablerna är signifikanta på 10 % nivå i modellerna 1 och 4 och på 5 % 

nivå i modell 3. Liksom i de ursprungliga modellerna antog den omvända regressionen av 

modell 2 (variabeln GAAP ETR) det högsta p-värdet i (0,196) och är därmed inte signifikant. 

Resultaten av de omvända regressionsmodellerna vittnar om resultatens robusthet. 

Övriga kontrollvariabler som utifrån resultaten av de omvända regressionerna verkar 

fungera som determinanter för verkställande direktörens totala belöning (modellerna 1 och 

3) är andelen dotterbolag i skatteparadis och samtliga dummyvariabler för både 

företagsstorlek och observerade år. B-koefficienten för andelen dotterbolag i skatteparadis 

(signifikant på 5 % nivå) är positiv, vilket antyder att fler dotterbolag utomlands ökar på den 

totala belöningen. B-koefficienterna för variablerna som betecknar företagsstorlek är 

negativa för både mid (ca -0,7) och small cap (ca -1,5) i modellerna 1 och 3. Storleken på B-

koefficienterna tyder på att företagen klassificerade som large cap har den mest generösa 

belöningen, vilken stegvis minskar i förhållande till mid och small cap företag. Samtliga 

storleksdummyn är signifikanta på 1 % nivå. 
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I modell 2 och 4 består den beroende variabeln av andelen rörlig belöning. Andelen rörlig 

belöning verkar utöver bolagets kassaflödesbaserade effektiva skattesats (Cash ETR) 

förklaras av företagets skuldsättningsgrad, ROA och företagsstorlek. Dessutom verkar den 

rörliga andelen belöning skilja sig signifikant från övriga observationsår under åren 2012 

och 2014 (årsdummyna signifikanta på 10 eller 5 % nivå). Samtliga signifikanta 

kontrollvariabler antar negativa B-koefficienter förutom för variabeln ROA där denna är 

positiv (ju högre avkastning på totalkapital desto högre andel rörlig belöning). 

Kontrollvariablerna skuldsättningsgrad, ROA samt dummyvariablerna för företagsstorlek 

är samtliga signifikanta på 1 % nivå. 

Andelen rörlig belöning verkar således förklaras av företagets avkastning på totalkapital. 

Emellertid verkar lönsamheten inte påverka den totala belöningen lika starkt, eftersom 

motsvarande regressioner med den totala belöningen som beroende variabel (omvända 

modellerna 1 och 3) inte ger signifikanta samband för lönsamhetsvariabeln ROA. Detta 

kunde tänkas bero på att andelen rörlig belöning för finländska verkställande direktörer 

enligt den deskriptiva statistiken i medeltal endast uppgår till ca 20 % (median ca 14 %).  

5.5 Konklusioner 

Enligt avhandlingens första hypotes (H1) förväntades ett samband mellan mått på 

skatteplanering och verkställande direktörens belöning i finländska börsbolag. Utifrån de 

resultat som tidigare presenterats i detta huvudkapitel kan man påstå att ett positivt 

statistiskt signifikant samband finns mellan företags kassaflödesbaserade effektiva 

skattesats (Cash ETR) samt verkställande direktörens totala belöning (modell 3). Att B-

koefficienterna i samtliga regressionsmodeller är positiva för både den totala belöningen 

samt andelen rörlig belöning tyder på att sambandet är positivt i Finland. Det faktum att B-

koefficienterna för de oberoende variablerna av intresse är statistiskt signifikanta på 

antingen 5 eller 10 % nivå i modellerna 1, 3 och 4 fungerar samtidigt som ett sensitivitetstest 

av regressionernas resultat. Emellertid tyder resultatet av modell 2 på att inget statistiskt 

signifikant samband finns mellan den bokslutsmässiga effektiva skattesatsen (GAAP ETR) 

och verkställande direktörens andel rörlig belöning. Med anledning av undersökningens 

resultat kan således undersökningens nollhypotes (H0) förkastas med kommentaren att 

sambandet framförallt gäller mellan verkställande direktörens totala belöning och bolagets 

kassaflödesbaserade effektiva skattesats (Cash ETR).  
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6 DISKUSSION 

Syftet med denna avhandling var att undersöka sambandet mellan börslistade bolags 

skatteplanering och verkställande direktörens belöning i Finland. Såsom konstaterats i 

kapitel 3 är sambandet mellan företags skatteplanering och verkställande direktörens 

belöning fortfarande mycket outforskat vad gäller nordiska och mer specifikt finländska 

förhållanden. På detta sätt kontribuerar denna avhandling till den existerande akademiska 

litteraturen på området. Syftet nåddes genom att empiriskt studera sambandet mellan 

finländska börsbolags skatteplanering och verkställande direktörens belöning. Den 

uppställda hypotesen testas med hjälp av lämpliga regressionsmodeller. Undersökningens 

resultat visar, att sambandet är positivt i Finland och statistiskt signifikant i synnerhet med 

den kassaflödesbaserade effektiva skattesatsen (Cash ETR) som beroende variabel. 

Orsaker till varför resultatet av denna undersökning skiljer sig från resultatet av tidigare 

forskning är många, och det är svårt att exakt säga vilka faktorer som bidrar till dessa 

skillnader och hur dessa faktorer inverkar på sambandet sammantaget. Att sambandet 

mellan finländska börsbolags skatteplanering och verkställande direktörens belöning är 

positivt kunde tänkas bero på att finländska företag och verkställande direktörer i det stora 

hela är laglydiga och anser att kostnaderna som en eventuell skatteplanering medför är 

högre än fördelarna med detta. I linje med detta konstaterar Ernst & Young (2004) i sin 

utredning att bolag oroar sig allt mer för de negativa rykteskonsekvenserna som en aggressiv 

skatteplanering kan medföra, med anledning av att massmediernas intresse för 

bolagsbeskattningen och dylika hållbarhetsfrågor har växt under senare år.  

En annan förklaring till varför sambandet är positivt mellan bolagets skatteplanering och 

verkställande direktörens belöning kan vara att chefer i Finland anser att de personligen inte 

belönas för detta, och väljer därmed att inte ta sådana risker som förknippas med 

skatteplanering varken på företags- eller individnivå. Enligt Rego och Wilson (2012) är detta 

ett tecken på otillräckliga aktiebaserade incitament, som annars motiverar risktagning. 

Detta förstärks ytterligare av Jensen och Meckling (1976), som hävdar att det är nästintill 

omöjligt att få agenten att agera på önskvärt sätt utan kostnad. Följaktligen kan man tänka 

sig att principalerna, eller med andra ord aktieägarna, hellre belönar verkställande 

direktören utifrån andra mått än bolagets effektiva skattesats. Alternativt kan den effektiva 

skattesatsen anses för svår att påverka av den verkställande direktören för att belöningen 

skall kunna bindas till detta mått. 
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Ett klassiskt antagande inom området verkställande direktörers belöning är att belöningen 

är beroende av företagets finansiella prestanda och förmåga att generera vinst. För att lyckas 

undvika skatt behöver bolag minska sin beskattningsbara vinst exempelvis genom tidigare 

nämnda metoder såsom koncerninterna lån och avdragsgilla ränteutgifter. Om bolaget 

vidtagit dylika skatteplaneringsåtgärder minskar således bolagets vinst både före och efter 

skatt, vilket i sin tur kan leda till att den verkställande direktören inte når upp till övriga 

kriterier eller resultatmål till vilken belöningen är bunden. Såsom de omvända 

regressionsmodellerna 2 och 4 visar (bilaga 9 och 11) verkar verkställande direktörens andel 

rörlig belöning utöver bolagets effektiva skattesatser även vara beroende av bolagets 

avkastning på totalkapital (ROA) och skuldsättningsgrad.  

Desai och Dharmapala (2006) konstaterar att det är oklart huruvida belöningsavtal är 

utformade för att belöna chefer för skatteplanering, eftersom detta även kan leda till 

kostnader för företaget som en följd av opportunistiskt beteende utöver de genererade lägre 

skatteutgifterna. Desai och Dharmapala (2006) att ett positivt samband finns mellan företag 

med stark aktiebaserad belöning och företagets effektiva skattesatser. I linje med detta 

skulle således resultaten av denna undersökning tyda på att finländska verkställande 

direktörer inte utnyttjar skatteplanering som en metod för att påverka sin egen belöning. 

Utöver det som undersöks i denna avhandling beaktar Desai och Dharmapala (2006) 

kvaliteten av bolagsstyrning och menar att det positiva sambandet främst gäller för bolag 

med svaga bolagsstyrningsarrangemang. 

Desai och Dharmapala (2009) har även undersökt huruvida skatteplanering verkligen ökar  

bolagsvärdet. Givet att en eventuell skatteplanering förknippas med kostnader och risker för 

att chefer missbrukar detta för personlig vinning, är det intressant att reda ut ifall 

skatteplanering leder till en överföring av resurser från staten till bolagets aktieägare. Även 

här poängteras bolagsstyrningens funktion som avgörande för chefers möjligheter att 

utvinna personliga ekonomiska fördelar som en följd av bolagets skatteplanering. Forskarna 

finner i sina resultat inget stöd för hypotesen att skatteplaneringen överför resurser från 

staten till aktieägarna. Emellertid betonas vikten av företagets bolagsstyrning och mer 

specifikt att en välfungerande bolagsstyrning leder till en större effekt av skatteplaneringen 

på bolagsvärdet jämfört med ifall bolagsstyrningen är bristfällig. Ifall detta samband även 

gäller för finländska förhållanden, kan man förstå varför finländska börsbolag väljer att inte 

belöna sina verkställande direktörer för skatteplanering. 
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I och med att sambandet mellan belöning och skatteplanering är positivt för finländska 

förhållanden kan verkställande direktören följaktligen inte använda sig av skatteplanering 

som ett verktyg för att påverka den egna belöningen positivt, eftersom en lägre effektiv 

skattesats leder till en lägre belöning och vice versa. Det positiva samband i vilket 

undersökningens resultat utmynnar kan på sätt och vis även sammankopplas med 

stewardshipteorin. I linje med stewardshipteorin diskuterar Davis, Schoorman och 

Donaldson (1997) att agenten arbetar för organisationens bästa, det vill säga enligt 

aktieägarnas intresse, istället för att maximera sin personliga nytta. Emellertid överlappar 

den kollektiva och personliga nyttan varandra i detta fall, eftersom variablerna avkastning 

på totalkapital (ROA) och bolagets effektiva skattesatser antar positiva B-koefficienter i de 

omvända regressionsmodellerna.  Å andra sidan kan det positiva sambandet ses som ett 

resultat av en optimal kontraktsutformning enligt principal-agentteorin ifall skatteplanering 

inte anses önskvärt ur aktieägarnas synvinkel, vilket vore tänkbart utifrån undersökningen 

av Desai och Dharmapala (2009). 

6.1 Undersökningens kontribution 

Denna avhandling bidrar till tidigare forskning på området på flera plan. För det första 

belyser resultatet av denna undersökning hur sambandet mellan skatteplanering och 

belöning tar form i Finland. Denna kontribution har sin grund i undersökningens 

datamaterial, som till vissa delar handplockats. Detta gav möjligheten att analysera 

samband som ingen annan enligt skribentens vetskap tidigare gjort för finländska 

förhållanden. Trots att den tidigare forskningen inte strävar efter generaliserbarhet till 

övriga geografiska områden än varifrån undersökningens sampel härstammar, tyder ändå 

resultaten av denna undersökning på att sambandet mellan skatteplanering och belöning 

inte är entydigt världen över.  

För det andra verkar den verkställande direktören ha ett större inflytande över bolagets 

beskattning i Finland jämfört med amerikanska förhållanden där större bolag ofta har en 

separat skattedirektör. I Finland är det mer regel än undantag att en separat skattedirektör 

saknas, vilket innebär att motsvarande uppgifter har fördelats på övriga personer på 

chefspositioner. Såsom poängterats i avhandlingens problemområde, behöver den 

verkställande direktören inte vara en skatteexpert för att påverka bolagets beskattning.  

Avsaknaden av en separat skattedirektör tillsammans med verkställande direktörens 

allmänna inflytande kan ses som förklarande faktorer till undersökningens resultat, det vill 
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säga att sambandet mellan verkställande direktörens belöning och bolagets skatteplanering 

är statistiskt signifikant. Resultaten tyder på att verkställande direktörens roll i skattefrågor 

är större i mindre bolag än i exempelvis amerikanska S&P 500 bolag vilka utgör en stor del 

av samplet i studien av Armstrong, Blouin och Larcker (2012). På detta sätt kontribuerar 

denna avhandling ytterligare till den existerande forskningen på området. 

Utöver detta skiljer sig resultatet av denna undersökning från den av Armstrong, Blouin och 

Larcker (2012) med anledning av att forskarna inte fann något samband överhuvudtaget 

mellan olika chefers belöningsmått och den kassaflödesbaserade effektiva skattesatsen 

(Cash ETR) medan sambanden i denna undersökning påvisade starkare samband för Cash 

ETR än för GAAP ETR. Utöver detta kan man således konstatera att verkställande 

direktörens belöning har en större effekt på bolagets bokslutsmässiga effektiva skattesats 

(GAAP ETR) i USA jämfört med Finland, där den inte påverkas lika mycket. 

6.2 Validitet och tillförlitlighet 

Bryman (2016) beskriver validitet som frågan om huruvida en indikator (eller grupp av 

indikatorer) som är utformade för att fånga ett fenomen verkligen lyckas med detta. 

Exempel på detta som nämns av författaren är ifall ett IQ-test verkligen mäter en persons 

intelligens eller om man genom att tentera en kurs de facto lyckas mäta elevernas kunskap i 

ett ämne. De mått som använts i denna avhandling för att fånga både bolags skatteplanering 

och verkställande direktörers belöning har använts flitigt i den tidigare forskningen, vilket 

poängterats i underkapitel 4.4. Emellertid har problematiken med att operationalisera de 

intressanta fenomenen till relevanta variabler lyfts fram i den tidigare forskningen 

(Armstrong, Blouin & Larcker 2012; Powers, Robinson & Stomberg 2016) och att de 

variabler som används för skatteplanering och belöning i många fall kan innehålla brus. 

Trots detta används alltså variablerna flitigt i brist på andra mått som bättre skulle fånga 

variationen i skatteplanering och/eller belöning. Även metoden som använts i denna 

undersökning, det vill säga en linjär multipel regressionsanalys har dominerat den tidigare 

forskningen och kan därmed anses relevant. 

Med tillförlitlighet avser Bryman (2016) att resultaten som erhålls är stabila, vilket betyder 

att utfallet av ett test inte varierar avsevärt ifall samma test upprepas exempelvis vid en 

senare tidpunkt. Med andra ord skall undersökningen vara replikerbar. Med replikerbarhet 

avses enligt författaren att undersökningen är oberoende av forskarens egenskaper, 

förväntningar eller motsvarande. Således skall undersökningen vara objektiv. För att 
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säkerställa detta har sampelurvalsprocessen och den manuella insamlingen av 

belöningsdata beskrivits i detalj i underkapitel 4.1 för att undersökningen skall kunna 

upprepas av andra och att samma resultat skall kunna fås. Behandlingen och insamlingen 

av primärdata har utförts ytterst noggrant för att undvika eventuella felaktigheter vid 

exempelvis inmatning av data till programmet Microsoft Excel. Såsom tidigare konstaterats 

i kapitel 4.2 har finansiella sekundärdata både från databaserna Orbis och Thomson One 

stickprovsgranskats och jämförts med företags bokslut för att säkerställa att inga 

felaktigheter förekommer. Stickprovsgranskningarna visade inga tecken på avvikelser.  

6.3 Begränsningar 

Bryman (2016) lyfter fram kausalitet som en viktig poäng med kvantitativ forskning. I 

kvantitativa studier nöjer sig forskarna sällan med att förklara hur det ligger till utan strävar 

även efter att förklara varför det är så, det vill säga vilka bakomliggande faktorer som leder 

till undersökningens resultat. I denna undersökning förklaras variationen i bolags 

skatteplanering med hjälp av verkställande direktörens belöning. Bryman (2016) poängterar 

problematiken i att avgöra kausalitetens riktning, exempelvis i detta fall om belöningen 

påverkar skatteplanering eller tvärtom. Emellertid poängterar författaren att man i 

kontexten av en tvärsnittsstudie bör med hjälp av sunt förnuft eller teoretiska idéer dra en 

slutsats om vad som påverkar vad. Dock understryker författaren att det alltid finns en risk 

att denna slutsats är felaktig. Det faktum att chefers belöningsavtal och detaljerna i dessa 

inte är offentliga gör att det är svårt att fastställa kausaliteten i en undersökning likt denna. 

Således utgör valet av beroende och oberoende variabler en begränsning i denna 

undersökning. 

En forskare är även intresserad av undersökningens generaliserbarhet, det vill säga ifall 

undersökningens resultat även gäller för företag utanför samplet. För att försäkra sig om 

detta bör undersökningens sampel vara representativt. I underkapitel 4.2 beskrivs 

undersökningens sampel och urvalet av dessa populationer. Tabell 3 beskriver samplets 

fördelning av bolag i olika storlekar i förhållande till motsvarande fördelning på 

Helsingforsbörsen, vilket kan anses ge en uppfattning om samplets representativitet. Ur 

tabell 3 framgår att samplets representativitet är god. Syftet med denna undersökning var 

att undersöka sambandet mellan börslistade bolags skatteplanering och verkställande 

direktörers belöning i Finland. Följaktligen har samplet bestått av endast finländska 
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börslistade bolag, vilket gör att resultaten av denna undersökning inte är generaliserbara för 

andra populationer (exempelvis svenska bolag). 

I och med att tillgången till datamaterial och resurser i form av tid och pengar är begränsade 

har det inte varit möjligt att i denna avhandling utföra lika komplexa studier som i den 

tidigare forskningen (exempelvis Armstrong, Blouin & Larcker 2012). Därmed har en del 

kontrollvariabler som använts i tidigare forskning för att förklara variation i skatteplanering 

exkluderats. Följaktligen förblir effekten av sådana kontrollvariabler på bolags effektiva 

skattesatser obekanta för finländska förhållanden. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Såsom tidigare konstaterats är sambandet mellan skatteplanering och verkställande 

direktörers belöning ett outforskat område, i synnerhet för finländska förhållanden. En 

motsvarande undersökning som denna skulle vara intressant att utföra för en längre 

tidsperiod och således ett större sampel, vilket skulle underlättas av tillgång till 

verkställande direktörernas belöningsinformation via skatteförvaltningens register liksom 

Mäkinen (2007). En tillgång till detta register skulle också eliminera eventuella fel som 

uppkommit vid den manuella inmatningen eller tolkningen av belöningsinformationen, vars 

framställning varierar en del från bolag till bolag och mellan olika observationsår. Med hjälp 

av ett större sampel kunde även fler variabler inkluderas för att öka på modellernas 

förklaringsgrad. 

Med anledning av regressionsmodellernas förhållandevis låga förklaringsgrad vore det 

intressant att undersöka determinanter för finländska börsbolags effektiva skattesatser på 

ett allmänt plan utöver vad som förklaras av belöning och kontrollvariabler som tillämpats 

i denna undersökning. Bland andra Desai och Dharmapala (2006) har poängterat att 

sambandet mellan belöning och skatteplanering är beroende av hur väl företagets 

bolagsstyrning fungerar. Därmed skulle det vara relevant att även inkludera denna aspekt i 

den fortsatta forskningen för att undersöka bolagsstyrningens effekt på sambandet i Finland 

eller övriga geografiska områden.  

I stil med Wilson (2009) kunde det också vara intressant att använda ett mått för 

förutspådda skatteplanerande företag (eng. predicted tax shelter firms) och jämföra 

sambandet mellan belöning och skatteplanering för de förutspådda företagen jämfört med 

företag som inte visar tecken på skatteplanering. Alternativt kunde företag tillfrågas om och 
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i vilken utsträckning de skatteplanerar för att klassificera dessa i olika sampel, varefter man 

kunde studera effekter i och mellan de olika samplen. 

Resultaten av denna undersökning pekar på att verkställande direktörer i finländska 

börsbolag inte tjänar på att bolaget engagerar sig i skatteplanering. Emellertid vore det även 

intressant att undersöka sambandet mellan bolagets effektiva skattesatser och lönsamhet. 

Logiskt tänkt torde sambandet vara positivt i och med att en högre lönsamhet ger ett högre 

resultat före skatt vilket i sin tur leder till en högre beskattningsbar inkomst. Företag som 

engagerar sig i skatteplanering kunde dock uppvisa annorlunda samband jämfört med 

företag som inte strävar efter att minimera skattebördan.  
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BILAGA 1 LISTA ÖVER LÄNDER KLASSIFICERADE SOM 
SKATTEPARADIS 

Klassificering av skatteparadis

Land Jafaar och Thornton (2015) Orbis

Andorra x

Anguilla x

Antigua and Barbuda x

Aruba x

Baham as x

Bahrain x

Barbados x

Belize x

Berm uda x

British Virgin Islands x

Cay m an Islands x

Channel Islands -

Cook Islands -

Cy prus x

Dom inica x

Grenada x

Isle of Man -

Liberia x

Liechtenstein x

Maldiv es x

Malta x

Marshall Islands x

Mauritius x

Monaco x

Montserrat -

Nauru x

Netherlands Antilles -

Niue -

Panam a x

St Kitts and Nev is x

St. Vincent and the Grenadines x

Sam oa x

San Marino x

Sey chelles x

Tonga x

Turks and Caicos -

Vanuatu x

Virgin Islands (US) -

Totalt 30

x

x

x

x

38

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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BILAGA 2 KORRELATIONSMATRIS GAAP ETR 
Korrelation (Pearson/Spearman)

p-värde

VARIABEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 GAAP ETR 1 0,122 0,178 -0,129 0,201 0,151 -0,038 0,007 0,130 -0,133 -0,023 -0,041 0,018 0,015 0,032

2 Total belöning 0,106 1 0,760 0,167 0,221 0,191 0,331 0,633 0,147 -0,708 0,068 -0,017 -0,033 -0,051 0,034

3 Rörlig andel belöning 0,093 0,740 1 0,004 0,374 0,190 0,257 0,471 0,122 -0,540 0,078 -0,047 -0,033 -0,056 0,062

4 Skuldsättningsgrad -0,102 0,127 -0,034 1 -0,184 -0,031 0,010 0,135 0,104 -0,223 -0,018 -0,015 0,033 -0,015 0,016

5 Avkastning på totalkapital 0,109 0,259 0,370 -0,089 1 0,127 0,039 0,218 0,069 -0,262 0,054 -0,024 -0,038 -0,026 0,036

6 Förändring i goodwill 0,004 -0,023 -0,003 0,018 0,015 1 0,058 0,096 0,117 -0,201 0,120 -0,058 -0,156 0,000 0,097

7 Andel dotterbolag i skatteparadis -0,104 0,207 0,136 -0,015 0,038 -0,038 1 0,387 -0,113 -0,233 -0,003 0,002 -0,014 0,002 0,014

8 DUM_LARCAP -0,019 0,615 0,486 0,118 0,234 -0,067 0,245 1 -0,435 -0,463 -0,016 0,007 -0,026 -0,006 0,043

9 DUM_MIDCAP 0,091 0,125 0,056 0,088 0,134 0,111 -0,088 -0,435 1 -0,597 0,012 -0,035 -0,015 0,001 0,039

10 DUM_SMCAP -0,073 -0,672 -0,488 -0,192 -0,340 -0,049 -0,131 -0,463 -0,597 1 0,003 0,028 0,037 0,005 -0,077

11 DUM_2015 0,028 0,080 0,071 -0,018 0,052 0,122 0,003 -0,016 0,012 0,003 1 -0,265 -0,261 -0,265 -0,238

12 DUM_2014 -0,022 -0,022 -0,053 -0,025 0,000 -0,067 0,004 0,007 -0,035 0,028 -0,265 1 -0,256 -0,259 -0,233

13 DUM_2013 0,060 -0,038 -0,022 0,041 -0,053 -0,055 -0,033 -0,026 -0,015 0,037 -0,261 -0,256 1 -0,256 -0,230

14 DUM_2012 -0,050 -0,058 -0,063 -0,009 -0,039 -0,036 0,004 -0,006 0,001 0,005 -0,265 -0,259 -0,256 1 -0,233

15 DUM_2011 -0,018 0,039 0,071 0,012 0,042 0,036 0,022 0,043 0,039 -0,077 -0,238 -0,233 -0,230 -0,233 1

Pearson korrelationerna presenteras til l  vänster och Spearman til l  höger i  tabellen.

Korrelationer med fet stil är signifikanta på 5 %-nivå medan korrelationer med både understrykning och fet stil är signifikanta på 1 %-nivå.
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BILAGA 3 KORRELATIONSMATRIS CASH ETR 

Korrelation (Pearson/Spearman)

p-värde

VARIABEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 CASH ETR 1 0,234 0,251 -0,049 0,095 0,127 0,080 0,090 0,143 -0,221 -0,048 -0,046 0,003 0,018 0,078

2 Total belöning 0,185 1 0,751 0,160 0,214 0,173 0,337 0,642 0,136 -0,711 0,062 0,004 -0,027 -0,064 0,027

3 Rörlig andel belöning 0,157 0,735 1 -0,004 0,380 0,170 0,268 0,476 0,113 -0,539 0,068 -0,029 -0,034 -0,057 0,054

4 Skuldsättningsgrad -0,032 0,116 -0,039 1 -0,189 -0,050 0,006 0,145 0,090 -0,218 -0,022 0,011 0,032 -0,030 0,012

5 Avkastning på totalkapital 0,055 0,260 0,383 -0,091 1 0,129 0,031 0,217 0,064 -0,258 0,048 0,006 -0,059 -0,028 0,036

6 Förändring i goodwill 0,135 -0,023 0,006 -0,015 0,013 1 0,052 0,096 0,099 -0,183 0,112 -0,044 -0,172 0,008 0,100

7 Andel dotterbolag i skatteparadis 0,057 0,208 0,149 -0,033 0,028 -0,039 1 0,377 -0,101 -0,241 0,004 0,003 -0,005 -0,010 0,009

8 DUM_LARCAP 0,060 0,626 0,494 0,125 0,235 -0,065 0,221 1 -0,436 -0,472 -0,014 0,026 -0,027 -0,021 0,039

9 DUM_MIDCAP 0,117 0,113 0,041 0,078 0,129 0,098 -0,062 -0,436 1 -0,588 0,003 -0,023 -0,004 -0,012 0,038

10 DUM_SMCAP -0,168 -0,673 -0,485 -0,189 -0,337 -0,037 -0,138 -0,472 -0,588 1 0,010 -0,001 0,028 0,030 -0,073

11 DUM_2015 -0,028 0,072 0,059 -0,022 0,041 0,132 -0,003 -0,014 0,003 0,010 1 -0,259 -0,267 -0,271 -0,238

12 DUM_2014 -0,040 0,006 -0,033 -0,003 0,014 -0,056 0,002 0,026 -0,023 -0,001 -0,259 1 -0,252 -0,256 -0,225

13 DUM_2013 0,023 -0,034 -0,028 0,041 -0,061 -0,091 -0,004 -0,027 -0,004 0,028 -0,267 -0,252 1 -0,263 -0,232

14 DUM_2012 0,017 -0,073 -0,061 -0,024 -0,033 -0,032 -0,007 -0,021 -0,012 0,030 -0,271 -0,256 -0,263 1 -0,235

15 DUM_2011 0,030 0,031 0,066 0,009 0,041 0,047 0,015 0,039 0,038 -0,073 -0,238 -0,225 -0,232 -0,235 1

Pearson korrelationerna presenteras til l  vänster och Spearman til l  höger i  tabellen.

Korrelationer med fet stil är signifikanta på 5 %-nivå medan korrelationer med både understrykning och fet stil är signifikanta på 1 %-nivå.
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BILAGA 4 WHITE HETEROSKEDASTICITETSTEST, 
REGRESSIONSMODELL 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 1.186693     Prob. F(11,420) 0.2939

Obs*R-squared 13.02187     Prob. Chi-Square(11) 0.2919

Scaled explained SS 66.80099     Prob. Chi-Square(11) 0.0000

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 04/05/17   Time: 10:38

Sample: 2 454

Included observations: 432

White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.053697 0.142441 -0.376974 0.7064

LNTOTCOMP_WIN^2 0.001768 0.002385 0.741110 0.4590

LEVERAGE_WIN^2 0.002992 0.149387 0.020028 0.9840

ROA_NEW_WIN^2 -0.129630 0.508514 -0.254919 0.7989

CORR_CHGGOODWILL_WIN^2 -0.807082 0.515165 -1.566647 0.1180

THAVENPERC_WIN^2 -0.920088 4.432021 -0.207600 0.8356

DUM_MIDCAP^2 0.036925 0.032626 1.131742 0.2584

DUM_SMCAP^2 0.082038 0.049745 1.649161 0.0999

DUM_2014^2 -0.009149 0.034656 -0.263988 0.7919

DUM_2013^2 0.028604 0.038640 0.740275 0.4595

DUM_2012^2 -0.030500 0.028421 -1.073168 0.2838

DUM_2011^2 -0.017817 0.027257 -0.653657 0.5137

R-squared 0.030143     Mean dependent var 0.054644

Adjusted R-squared 0.004742     S.D. dependent var 0.180240

S.E. of regression 0.179812     Akaike info criterion -0.566421

Sum squared resid 13.57964     Schwarz criterion -0.453409

Log likelihood 134.3470     Hannan-Quinn criter. -0.521804

F-statistic 1.186693     Durbin-Watson stat 2.090004

Prob(F-statistic) 0.293854
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BILAGA 5 WHITE HETEROSKEDASTICITETSTEST, 
REGRESSIONSMODELL 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 1.158542     Prob. F(11,420) 0.3142

Obs*R-squared 12.72205     Prob. Chi-Square(11) 0.3119

Scaled explained SS 67.63792     Prob. Chi-Square(11) 0.0000

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 04/05/17   Time: 10:40

Sample: 2 454

Included observations: 432

White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.056360 0.029541 1.907834 0.0571

COMPMIX_WIN^2 -0.092489 0.048266 -1.916237 0.0560

LEVERAGE_WIN^2 -0.061006 0.151827 -0.401813 0.6880

ROA_NEW_WIN^2 -0.123730 0.517389 -0.239143 0.8111

CORR_CHGGOODWILL_WIN^2 -1.015017 0.509959 -1.990389 0.0472

THAVENPERC_WIN^2 -1.469063 4.024700 -0.365012 0.7153

DUM_MIDCAP^2 0.012154 0.015183 0.800488 0.4239

DUM_SMCAP^2 0.035521 0.020871 1.701940 0.0895

DUM_2014^2 -0.009390 0.031708 -0.296143 0.7673

DUM_2013^2 0.029122 0.036033 0.808189 0.4194

DUM_2012^2 -0.036450 0.023899 -1.525188 0.1280

DUM_2011^2 -0.018007 0.023743 -0.758401 0.4486

R-squared 0.029449     Mean dependent var 0.055299

Adjusted R-squared 0.004030     S.D. dependent var 0.185688

S.E. of regression 0.185314     Akaike info criterion -0.506149

Sum squared resid 14.42328     Schwarz criterion -0.393137

Log likelihood 121.3282     Hannan-Quinn criter. -0.461533

F-statistic 1.158542     Durbin-Watson stat 2.089995

Prob(F-statistic) 0.314187
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BILAGA 6 WHITE HETEROSKEDASTICITETSTEST, 
REGRESSIONSMODELL 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 1.533939     Prob. F(11,420) 0.1165

Obs*R-squared 16.68511     Prob. Chi-Square(11) 0.1175

Scaled explained SS 37.72629     Prob. Chi-Square(11) 0.0001

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 04/05/17   Time: 10:41

Sample: 1 454

Included observations: 432

White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.061913 0.093992 0.658699 0.5105

LNTOTCOMP_WIN^2 -0.000289 0.001615 -0.178851 0.8581

LEVERAGE_WIN^2 -0.248583 0.120230 -2.067568 0.0393

ROA_NEW_WIN^2 -1.192974 0.265473 -4.493763 0.0000

CORR_CHGGOODWILL_WIN^2 1.276890 1.333705 0.957400 0.3389

THAVENPERC_WIN^2 -1.177625 8.723965 -0.134987 0.8927

DUM_MIDCAP^2 0.017683 0.028970 0.610384 0.5419

DUM_SMCAP^2 0.024433 0.042181 0.579233 0.5627

DUM_2014^2 0.019907 0.018739 1.062309 0.2887

DUM_2013^2 0.050034 0.023046 2.170991 0.0305

DUM_2012^2 0.035629 0.021848 1.630719 0.1037

DUM_2011^2 0.043834 0.025820 1.697703 0.0903

R-squared 0.038623     Mean dependent var 0.076345

Adjusted R-squared 0.013444     S.D. dependent var 0.167182

S.E. of regression 0.166055     Akaike info criterion -0.725612

Sum squared resid 11.58117     Schwarz criterion -0.612600

Log likelihood 168.7322     Hannan-Quinn criter. -0.680995

F-statistic 1.533939     Durbin-Watson stat 1.999072

Prob(F-statistic) 0.116453
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BILAGA 7 WHITE HETEROSKEDASTICITETSTEST, 
REGRESSIONSMODELL 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 1.680467     Prob. F(11,420) 0.0753

Obs*R-squared 18.21175     Prob. Chi-Square(11) 0.0768

Scaled explained SS 40.96997     Prob. Chi-Square(11) 0.0000

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 04/05/17   Time: 10:40

Sample: 1 454

Included observations: 432

White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.060716 0.029386 2.066147 0.0394

COMPMIX_WIN^2 -0.080811 0.078536 -1.028963 0.3041

LEVERAGE_WIN^2 -0.265769 0.121208 -2.192672 0.0289

ROA_NEW_WIN^2 -1.176309 0.261749 -4.494036 0.0000

CORR_CHGGOODWILL_WIN^2 1.188093 1.344915 0.883396 0.3775

THAVENPERC_WIN^2 -1.808034 8.974077 -0.201473 0.8404

DUM_MIDCAP^2 0.014184 0.024698 0.574289 0.5661

DUM_SMCAP^2 0.020978 0.027966 0.750116 0.4536

DUM_2014^2 0.019828 0.019143 1.035759 0.3009

DUM_2013^2 0.049069 0.023069 2.127079 0.0340

DUM_2012^2 0.037021 0.022396 1.652979 0.0991

DUM_2011^2 0.044578 0.025171 1.771036 0.0773

R-squared 0.042157     Mean dependent var 0.076971

Adjusted R-squared 0.017070     S.D. dependent var 0.168126

S.E. of regression 0.166685     Akaike info criterion -0.718037

Sum squared resid 11.66923     Schwarz criterion -0.605025

Log likelihood 167.0960     Hannan-Quinn criter. -0.673420

F-statistic 1.680467     Durbin-Watson stat 2.011626

Prob(F-statistic) 0.075252
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Dependent Variable: LNTOTCOMP_WIN

Method: Least Squares

Date: 04/05/17   Time: 10:44

Sample (adjusted): 2 454

Included observations: 432 after adjustments

White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 7.199199 0.094455 76.21813 0.0000

GAAPETR_TRM2 0.270624 0.143603 1.884532 0.0602

LEVERAGE_WIN -0.006785 0.227618 -0.029810 0.9762

ROA_NEW_WIN -0.105578 0.267191 -0.395140 0.6929

CORR_CHGGOODWILL_WIN -0.721244 0.512652 -1.406888 0.1602

THAVENPERC_WIN 4.198778 2.096785 2.002484 0.0459

DUM_MIDCAP -0.701547 0.064115 -10.94201 0.0000

DUM_SMCAP -1.509510 0.072931 -20.69765 0.0000

DUM_2014 -0.156958 0.078436 -2.001102 0.0460

DUM_2013 -0.161648 0.079379 -2.036408 0.0423

DUM_2012 -0.219000 0.074012 -2.958991 0.0033

DUM_2011 -0.160743 0.082444 -1.949722 0.0519

R-squared 0.587147     Mean dependent var 6.277909

Adjusted R-squared 0.576334     S.D. dependent var 0.806870

S.E. of regression 0.525189     Akaike info criterion 1.577267

Sum squared resid 115.8458     Schwarz criterion 1.690279

Log likelihood -328.6896     Hannan-Quinn criter. 1.621883

F-statistic 54.30098     Durbin-Watson stat 1.017156

Prob(F-statistic) 0.000000     Wald F-statistic 48.13969

Prob(Wald F-statistic) 0.000000
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Dependent Variable: COMPMIX_WIN

Method: Least Squares

Date: 04/05/17   Time: 10:45

Sample (adjusted): 2 454

Included observations: 432 after adjustments

White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.397479 0.028885 13.76080 0.0000

GAAPETR_TRM2 0.039019 0.030132 1.294928 0.1961

LEVERAGE_WIN -0.190262 0.063235 -3.008818 0.0028

ROA_NEW_WIN 0.413942 0.087273 4.743044 0.0000

CORR_CHGGOODWILL_WIN -0.042756 0.192463 -0.222151 0.8243

THAVENPERC_WIN 0.295419 0.766095 0.385617 0.7000

DUM_MIDCAP -0.153024 0.023781 -6.434807 0.0000

DUM_SMCAP -0.278989 0.023589 -11.82713 0.0000

DUM_2014 -0.046232 0.023674 -1.952888 0.0515

DUM_2013 -0.022776 0.025389 -0.897095 0.3702

DUM_2012 -0.047403 0.023887 -1.984480 0.0479

DUM_2011 -0.012991 0.028276 -0.459421 0.6462

R-squared 0.382701     Mean dependent var 0.195145

Adjusted R-squared 0.366534     S.D. dependent var 0.209149

S.E. of regression 0.166463     Akaike info criterion -0.720699

Sum squared resid 11.63821     Schwarz criterion -0.607688

Log likelihood 167.6711     Hannan-Quinn criter. -0.676083

F-statistic 23.67122     Durbin-Watson stat 1.608364

Prob(F-statistic) 0.000000     Wald F-statistic 28.74424

Prob(Wald F-statistic) 0.000000
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Dependent Variable: LNTOTCOMP_WIN

Method: Least Squares

Date: 04/05/17   Time: 10:46

Sample: 1 454

Included observations: 432

White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 7.232078 0.086842 83.27883 0.0000

CASHETR_TRM2 0.245429 0.109088 2.249837 0.0250

LEVERAGE_WIN -0.114449 0.217426 -0.526381 0.5989

ROA_NEW_WIN -0.019432 0.262549 -0.074013 0.9410

CORR_CHGGOODWILL_WIN -0.903054 0.572312 -1.577906 0.1153

THAVENPERC_WIN 3.526635 1.880430 1.875441 0.0614

DUM_MIDCAP -0.709970 0.064232 -11.05316 0.0000

DUM_SMCAP -1.494200 0.071904 -20.78056 0.0000

DUM_2014 -0.141273 0.078159 -1.807492 0.0714

DUM_2013 -0.160248 0.078690 -2.036460 0.0423

DUM_2012 -0.219751 0.071649 -3.067031 0.0023

DUM_2011 -0.172636 0.082154 -2.101374 0.0362

R-squared 0.594166     Mean dependent var 6.292152

Adjusted R-squared 0.583537     S.D. dependent var 0.806487

S.E. of regression 0.520457     Akaike info criterion 1.559167

Sum squared resid 113.7679     Schwarz criterion 1.672179

Log likelihood -324.7801     Hannan-Quinn criter. 1.603784

F-statistic 55.90060     Durbin-Watson stat 0.996605

Prob(F-statistic) 0.000000     Wald F-statistic 48.25716

Prob(Wald F-statistic) 0.000000
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Dependent Variable: COMPMIX_WIN

Method: Least Squares

Date: 04/05/17   Time: 10:46

Sample: 1 454

Included observations: 432

White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.388965 0.027670 14.05711 0.0000

CASHETR_TRM2 0.057022 0.032607 1.748744 0.0811

LEVERAGE_WIN -0.191256 0.063331 -3.019936 0.0027

ROA_NEW_WIN 0.464892 0.088697 5.241340 0.0000

CORR_CHGGOODWILL_WIN -0.046272 0.211485 -0.218796 0.8269

THAVENPERC_WIN 0.463211 0.753954 0.614375 0.5393

DUM_MIDCAP -0.155159 0.023482 -6.607629 0.0000

DUM_SMCAP -0.269563 0.023492 -11.47473 0.0000

DUM_2014 -0.041315 0.023163 -1.783612 0.0752

DUM_2013 -0.022857 0.024817 -0.921016 0.3576

DUM_2012 -0.041473 0.023740 -1.746971 0.0814

DUM_2011 -0.012344 0.027915 -0.442201 0.6586

R-squared 0.393182     Mean dependent var 0.197415

Adjusted R-squared 0.377289     S.D. dependent var 0.209607

S.E. of regression 0.165405     Akaike info criterion -0.733454

Sum squared resid 11.49071     Schwarz criterion -0.620442

Log likelihood 170.4261     Hannan-Quinn criter. -0.688838

F-statistic 24.73953     Durbin-Watson stat 1.696245

Prob(F-statistic) 0.000000     Wald F-statistic 28.76535

Prob(Wald F-statistic) 0.000000
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Dependent Variable: GAAPETR_TRM2

Method: Least Squares

Date: 04/03/17   Time: 09:26

Sample (adjusted): 2 454

Included observations: 432 after adjustments

White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.003936 0.106607 0.036921 0.9706

LNTOTCOMP_WIN 0.031737 0.016682 1.902445 0.0578

R-squared 0.011243     Mean dependent var 0.203179

Adjusted R-squared 0.008944     S.D. dependent var 0.241505

S.E. of regression 0.240423     Akaike info criterion -0.008218

Sum squared resid 24.85529     Schwarz criterion 0.010617

Log likelihood 3.775191     Hannan-Quinn criter. -0.000782

F-statistic 4.889551     Durbin-Watson stat 1.904780

Prob(F-statistic) 0.027545     Wald F-statistic 3.619297

Prob(Wald F-statistic) 0.057781
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Dependent Variable: GAAPETR_TRM2

Method: Least Squares

Date: 04/03/17   Time: 09:25

Sample (adjusted): 2 454

Included observations: 432 after adjustments

White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.182125 0.018038 10.09649 0.0000

COMPMIX_WIN 0.107887 0.050418 2.139844 0.0329

R-squared 0.008730     Mean dependent var 0.203179

Adjusted R-squared 0.006424     S.D. dependent var 0.241505

S.E. of regression 0.240728     Akaike info criterion -0.005680

Sum squared resid 24.91848     Schwarz criterion 0.013156

Log likelihood 3.226807     Hannan-Quinn criter. 0.001756

F-statistic 3.786847     Durbin-Watson stat 1.902111

Prob(F-statistic) 0.052308     Wald F-statistic 4.578934

Prob(Wald F-statistic) 0.032930
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Dependent Variable: CASHETR_TRM2

Method: Least Squares

Date: 04/03/17   Time: 09:24

Sample: 1 454

Included observations: 432

White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.230133 0.107738 -2.136047 0.0332

LNTOTCOMP_WIN 0.065929 0.016688 3.950667 0.0001

R-squared 0.034312     Mean dependent var 0.184703

Adjusted R-squared 0.032066     S.D. dependent var 0.287047

S.E. of regression 0.282407     Akaike info criterion 0.313683

Sum squared resid 34.29406     Schwarz criterion 0.332518

Log likelihood -65.75548     Hannan-Quinn criter. 0.321119

F-statistic 15.27836     Durbin-Watson stat 1.888473

Prob(F-statistic) 0.000108     Wald F-statistic 15.60777

Prob(Wald F-statistic) 0.000091
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Dependent Variable: CASHETR_TRM2

Method: Least Squares

Date: 04/03/17   Time: 09:25

Sample: 1 454

Included observations: 432

White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.142206 0.019902 7.145282 0.0000

COMPMIX_WIN 0.215270 0.058982 3.649751 0.0003

R-squared 0.024710     Mean dependent var 0.184703

Adjusted R-squared 0.022442     S.D. dependent var 0.287047

S.E. of regression 0.283807     Akaike info criterion 0.323577

Sum squared resid 34.63504     Schwarz criterion 0.342412

Log likelihood -67.89255     Hannan-Quinn criter. 0.331013

F-statistic 10.89456     Durbin-Watson stat 1.869875

Prob(F-statistic) 0.001045     Wald F-statistic 13.32068

Prob(Wald F-statistic) 0.000295


