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Abstract 
 
In a competitive market, multinational companies are using low-tax countries to maximize 
their profits. Gaps in the legislation and developing countries searching for capital are two 
factors why many multinational companies are undertaking strategies to avoid taxation. These 
strategies are not disclosed in their annual report. The same applies to the social consequences 
that tax planning can entail. There are divided opinions whether corporate taxation should be 
seen as part of the corporate responsibility. The purpose of the study is therefore to highlight 
whether multinational companies are transparent in their annual report regarding taxation and 
transfer pricing as a result of new guidelines. Based on the recommendations in BEPS action 
13, the study aims to raise awareness of how insufficient transparency of taxation as well as 
transfer pricing of multinational companies can be seen as a CSR problem. The study is based 
on a cross-sectional method with a qualitative approach. Through a content analysis data was 
collected in the form of annual reports on a selection of six multinational companies. Based 
on the theoretical framework, the empirical study has been analysed in order to determine 
whether the companies are transparent about taxation and transfer pricing. The result showed 
that generally all companies held a low level of transparency within their annual reports. 
However, all companies expressed that the taxation exposed the companies to a risk. A 
majority of the companies expressed taking action as a result of the implementation of BEPS 
action 13. However, only two companies saw the taxation as part of CSR. 

This thesis will continue in Swedish. 
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IV 
 

Sammanfattning 
 
I en konkurrenskraftig marknad söker sig multinationella företag till lågskatteländer för att 
maximera vinsterna. Luckor i lagstiftningen samt utvecklingsländer som söker kapital har 
främjat att många multinationella företag bedriver strategier för att undvika eller undgå 
beskattning. Dessa strategier är inget som företag väljer att presentera i deras årsredovisning. 
Det samma gäller de sociala konsekvenser som skatteplanering kan medföra. Det finns delade 
meningar huruvida företagens beskattning borde ses som en del av företagens ansvar. Syftet 
med studien är därför att lyfta fram hur transparenta multinationella företag är i sin 
årsredovisning kring beskattning och internprissättning till följd av skärpta riktlinjer. Baserat 
på rekommendationerna i BEPS action 13 vill vi skapa en medvetenhet i hur bristande 
transparens av beskattning samt internprissättning hos multinationella företag kan ses som ett 
CSR-problem. Studien grundar sig i en tvärsnittsstudie med en kvalitativ ansats. Genom en 
innehållsanalys har vi samlat in datamaterial i form av årsredovisningar från ett urval av sex 
multinationella företag. Utifrån den teoretiska referensramen har empirin analyserats vilket 
har gett en förståelse huruvida företagen är transparenta kring sin beskattning och 
internprissättning. Resultatet visade på att det fanns en variation huruvida företag är 
transparenta i sin årsredovisning, generellt sätt höll sig samtliga företag på en låg nivå av 
transparens. Vi kan konstatera att samtliga företag uttryckte att beskattningen utsatte 
företagen för en riskexponering. Ett flertal av företagen uttryckte vidtagna åtgärder i och med 
implementeringen av BEPS action 13, ändå var det bara två företag som såg beskattningen 
som en del av CSR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Skatteplanering, Internprissättning, Transparens, CSR, Multinationella företag, 
BEPS action 13 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Under många år har kaffejätten Starbucks inte betalat någon skatt till den brittiska 
myndigheten trots att lönsamheten har varit mycket bra i England (Davies 2015). Starbucks är 
trots allt inte ensam, många multinationella företag undviker att betala skatt i länder genom 
vinstöverföring till lågskatteländer för att på så sätt minimera skatten (Areskog Bjurling 
2013). Davies (2015) intervjuade Richard Murphy som är forskare inom skatt för att få en 
kommentar kring Starbucks skandalen. Murphy förklarade att Starbucks inte nödvändigtvis 
gör något olagligt när de undviker skatt i England, men det betyder inte att skatteplanering är 
etiskt rätt (ibid).  
 
Zambia är ett land som fallit offer för aggressiv skatteflykt. Global Financial Integrity (GFI) 
redogör för att landet har under en tioårsperiod gått miste om över 61 miljarder SEK på grund 
av olovliga finansiella flöden. Många utvecklingsländer som saknar detaljerad lagstiftning 
kring beskattning utnyttjas av multinationella bolag genom att skattebasen urholkas. Om 
skatterna skulle komma utvecklingsländer tillgodo skulle det finnas potential att stärka många 
fattiga länders förmåga att förse sin befolkning med grundläggande behov. Flera 
utvecklingsländer har enorma otillfredsställda investeringsbehov för infrastruktur. För att 
skapa en ekonomisk och social utveckling krävs det ett tillhandahållande av en bra 
infrastruktur i dessa länder (Areskog Bjurling 2013). För närvarande investerar dessa länder 
årligen 3–4% av sin BNP på infrastruktur men det skulle behövas en investering årligen på 7–
9% av sin BNP för att de ska uppnå ekonomisk tillväxt och minskad fattigdom (UNCTAD 
2008). 
 
Företagens sociala ansvar har under en lång tid varit en explicit ram för att uttrycka sitt 
förhållande mellan verksamheten och samhället (Carroll 2015). Carroll (1991) har genom en 
bredare syn på CSR, corporate social responsibility, definierat företagens ansvar gentemot 
samhället på ett tydligare sätt. Perspektivet omfattar de ekonomiska, juridiska, etiska och 
filantropiska förväntningar som samhället har på företaget vid en given tidpunkt (ibid). 2011 
uppgraderade EU kommissionen sin definition av CSR från “frivillig riskminimering” till 
“företagens ansvar gentemot samhället”. Dessutom presenterades en handlingsplan där EU 
kommissionen tryckte på vikten av att multinationella företag ska vara mer transparenta 
gällande hur och var beskattningen sker (European Commission 2011). 
 
I tidningen Balans (Lennartsson 2016) intervjuas Ida Ljungkvist som arbetar med 
skatterådgivning hos KPMG. Hon uttrycker att i och med att CSR-frågor blir allt mer vardag 
hos företag så borde även frågor gällande skatt ses som en del av CSR (ibid). Även FN och 
OECD identifierar olaglig skatteflykt, men också aggressiv skatteplanering, som ett av det 
största CSR-problemen när det kommer till företagens samhällsansvar (Areskog Bjurling 
2013). CSR är känt som ett språk och ett perspektiv över hela världen. Ett företag som är 
ansvarsfullt går utanför lagen och frivilligt beaktar sociala och miljömässiga aspekter i den 
dagliga verksamheten (Europeiska kommissionen u.å.). Ett ansvarsfullt företag förväntas 
betala skatt i de länder där de är verksamma samt med hänsyn till vart värdet skapas (Sikka 
2010). Ljungkvist lyfter upp i tidningen Balans (Lennartsson 2016) att frågan inte 
nödvändigtvis drivs av etiska syften, utan att skattefrågan endast ses utifrån ett riskperspektiv 
där ryktesrisk och förtroende har stor betydelse. Skandalen kring Starbuck är ett tydligt 
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exempel på detta då koncernen valde att betala 10 miljoner GBP till brittiska myndigheter 
under 2013 för att lindra den negativa publiciteten (Davies 2015).  
 
På senare år har sekretess, komplexa organisationsstrukturer, skatteparadis och vinstdrivande 
företag identifierats som de främsta orsakerna till skatteflykt. Alla faktorer möts i det största 
skatteundvikandet, internprissättning (Sikka 2009). Internprissättning innebär den prissättning 
som ett bolag sätter på dess gränsöverskridande transaktioner inom en internationell koncern. 
Eftersom det gäller gränsöverskridande transaktioner kan det bli aktuellt att flera staters 
lagstiftning blir tillämplig på en transaktion. För att inkomsten inte ska bli dubbelbeskattad 
krävs det att inblandade parter har en samsyn kring internationella riktlinjer. Regelverken 
kring internprissättning bygger på en OECD-standard. Den grundläggande principen bygger 
på att priset bestäms till ett pris som hade tillämpats mellan två oberoende bolag, s.k. 
armlängdsprincipen (Skatteverket u.å.). Armlängdsprincipen har generellt blivit accepterad 
som det bästa sättet att undvika dubbelbeskattning i internationella verksamheter (Wills 
1999). 
 
Globaliseringen och tillväxten av internationell handel har gjort att internprissättning har 
blivit en viktig del i många multinationella företag (PWC u.å.). Bidragande faktor för detta 
har varit en ökad integrering av nationella ekonomier samt en teknisk utveckling (OECD 
2010). Idag är det cirka 22 000 företag som innefattas av reglerna för internprissättning och 
globalt sker 60% av världshandeln inom koncerner (Skatteverket u.å.). Tillväxten av 
multinationella företag har resulterat i en komplexitet i skattehänseende för både 
skatteförvaltningen och för multinationella bolag (OECD 2010). Den vanligaste kritiken mot 
armlängdsprincipen är att det är svårt att hitta jämförbara transaktioner. Svårigheten existerar i 
att värdet för tillgångarna ligger oftast i deras skillnad eller unikhet, tidpunkten kan i vissa fall 
även ha en betydande roll. För att övervinna de problem som armlängdsprincipen kan 
medföra gäller det att ha flexibla strategier då skattemyndigheterna inte kräver absolut 
precision i att nå ett armlängdspris (Wills 1999). Eftersom skatteplanering med hjälp av 
internpriser kvarstår har OECD utfärdat riktlinjer som ska ge en samstämmig syn på 
armlängdsprincipen, Transfer pricing Guidelines for international Enterprises and Tax 
Administations. Dessa riktlinjer har klarlagts genom projektet BEPS (Base Erosion Profit 
Shifting) som OECD har arbetat med sedan 2013. Syftet med BEPS är att beskattning av 
internationella företag ska ske där det faktiska värdet skapas. Detta ska leda till att skattebaser 
inte urholkas genom att vinster fördelas där skatten är som lägst (Longhorn, Rahim & Sadiq 
2016).  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
En fri marknad ger möjlighet för företag att globalt uppnå skatteflykt, vilket får globala 
effekter när ett företag inte betalar de skatter de är skyldiga till. Detta har främjats av nationer 
som strävar efter att attrahera internationella investerare genom att ändra skattereglerna till en 
förmån. Staten har en central roll för huruvida företag uppmuntras till skatteflykt genom 
tolkning och reglering av lagar (Evertsson 2016). 
 
Fisher (2014) lyfter fram att det förekommer att vissa utvecklingsländer använder låga 
skattesatser medvetet för att stärka en långsiktig utvecklingsstrategi. Genom att föra en sådan 
politik vill de locka till sig utländska direktinvesteringar som ska förbättra landets ekonomi. 
En sådan politik tenderar att ha negativa ekonomiska effekter på utvecklingsländer och dess 
befolkning. Skatteplanering i allmänhet och användning av skatteparadis kan orsaka långvarig 
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ekonomisk skada inte bara för företag och dess aktieägare utan även för medborgare och 
nationer (ibid). Sikka (2010) lyfter därför fram att skatt borde ses som en del av CSR. Han ser 
beskattningen som en motprestation från företaget mot rätten att de får verka i samhället 
(ibid). Ur ett brett perspektiv är CSR-aktiviteter bolagshändelser som har allmänt en 
betydande inverkan på alla företagets intressenter, däribland aktieägare, anställda, samhällen, 
myndigheter, kunder, etc. (Hoi, Wu & Zhang 2013). 
 
Hoi, Wu och Zhang (2013) redogör i sin studie för att det finns ett samband mellan oansvarig 
CSR och beskattning. Resultatet i deras studie tyder på att företag med mindre ansvariga 
CSR-aktiviteter till större omfattning använder aggressiv skatteplanering, medan 
företagskulturer som främjar mer ansvariga CSR-aktiviteter har en mindre aggressiv 
skatteplanering (ibid). I allmänhet är det motiverande för chefer att underskatta eller minimera 
det beskattningsbara resultatet men överskatta eller maximera det bokförda resultatet. 
Eftersom systemet för internprissättning inte är externt transparent så blir det en möjlighet för 
chefer att äventyra med beskattningen på interna transaktioner för att uppnå egen vinning. Det 
resulterar i en efterfrågan på dokumentation av företagens beskattning (Lee, Dobiyanski & 
Minton 2015). Lee, Dobiyanski och Minton (2015) lyfter fram i sin studie att aktieägare 
utformar kompensationsmetoder för att uppmuntra chefer att öka företagets värde. Därför kan 
chefer känna en motivation till att sänka företagets beskattning. Som en kontrast till detta 
visar en studie av Lavermicocca och Buchan (2015) att aktieägarna är den intressentgrupp 
som inte skickar tydliga budskap om vilken nivå av skatteplanering de anser vara acceptabel 
samt visar inget intresse för företagets skattestrategier. De kunde även konstatera att privata 
företag accepterar en högre riskprofil för skatt än i publika bolag (ibid). 
 
Sikka (2010) presenterar i sin studie att det inte var något företag som var transparent mot 
dess intressenter kring företagets skatteplaneringsmetoder. Studien visade även att företag inte 
lyfte upp eventuella sociala konsekvenser som skatteplanering kan medföra (ibid). Eftersom 
företag inte är skyldiga att publicera sin skattedeklaration för allmänheten blir det svårt för 
utomstående att se hur företagen minskar sin skatteskuld (Lee, Dobiyanski & Minton 2015). 
Ytterligare en konsekvens är att företag manipulerar redovisningen för att inte 
uppmärksamma deras beskattning. Ett undandragande i beskattningen hos företag är något 
som blir allt mer uppmärksammat vilket troligen resulterar i en skadlig effekt på deras rykte. 
Hur väl ett företag kommer till skada är olika beroende på hur väl företaget är mottagliga för 
anspråk mot dess anseende. Företag som påverkas i liten utsträckning har oftast andra positiva 
fördelar som väger upp denna negativa påverkan (Fisher 2014). Col & Patel (2016) har i sin 
studie kunnat konstatera att företag som ser skatteplanering som en risk för deras rykte 
tenderar att arbeta mycket med andra CSR-frågor. Dessa företag ser det som en kompensation 
för den risk som skatteplanering kan medföra (ibid). 
 
Tidigare forskning har visat på att det finns ett samband mellan CSR-aktiviteter och 
skatteplanering (Hoi, Wu & Zhang 2013; Col & Patel 2016; Sikka 2010; Areskog Bjurling 
2013). Likt andra CSR-aktiviteter tycker Fisher (2014) att företag bör behandla skattefrågor 
som ett CSR-problem, som kan göra det nödvändigt att offra vinster för att minska den 
ekonomiska skadan gentemot olika intressenter. Skatteflykt har ändå blivit i liten utsträckning 
diskuterat i samband med CSR (ibid). Det finns stora meningsskiljakter både i den 
akademiska litteraturen och samhällsdebatter när det gäller huruvida företagsbeskattningen 
bör betraktas som en del av CSR eller hur denna relation skall tolkas (Ylönen & Laine 
2015:2014). Fisher (2014) lyfter fram att en förklaring kan vara att beskattning saknar 
sensation och uppmärksamheten att greppa beskattning som en karaktär av ett brott mot miljö 
och mänskliga rättigheter. Problemet förvärras även av att det finns en komplexitet i nationell 
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och internationell skatterätt. Trots att det finns tydliga teoretiska gränser så finns det stora 
gråzoner i praktiken av vad som är olaglig och laglig skatteundvikande (Christensen 2011; 
Leite 2012 ur Ylönen & Laine 2015:2014). Sikka (2010) föreslår som lösning på detta att 
staten ska kräva mer upplysningar från multinationella företag om deras strategier för att 
undvika skatt. 
 
OECD har sedan 2013 arbetat med projektet BEPS för att skapa bättre riktlinjer inom 
området. Projektet är fortfarande pågående och innebär att företag inte är skyldiga att lämna 
denna information till andra intressenter än just myndigheter (Longhorn, Rahim & Sadiq 
2016). Areskog Bjurling (2013) ser ändå att vissa företag väljer att inkludera denna typ av 
information i sin årsredovisning för att öka sin transparens till andra intressenter än bara 
myndigheter. Det kanske är som Fisher (2014) lyfter fram, att företag inser att de står inför en 
riskexponering av deras anseende och tenderar därför att arbeta mer med beskattning som en 
del av deras ansvar. Likt Areskog Bjurlings (2013) studie vill vi studera om implementeringen 
av BEPS action 13 kommer resultera i att företag väljer frivilligt att redovisa denna 
information till andra intressenter än bara myndigheter. Det leder därför till studiens 
forskningsfråga. 
 

1.3 Forskningsfråga 
 

- Till vilken grad är multinationella företag transparenta i sin årsredovisning kring 
bolagets beskattning och internprissättning? 

 

1.4 Syfte 
 
Studien syftar till att lyfta fram hur transparenta multinationella företag är i sin årsredovisning 
kring bolagets beskattning och internprissättning. Baserat på rekommendationerna i BEPS 
action 13 vill vi skapa en medvetenhet hur bristande transparens av beskattning samt 
internprissättning hos multinationella bolag kan ses som ett CSR-problem.  
 

1.5 Avgränsning 
 
Studien syfte är avgränsat till att omfatta årsredovisningar från 2016 för sex multinationella 
företag. Insamlingen av datamaterialet ser utifrån BEPS action 13 riktlinjer för hur 
multinationella företag ska vara transparenta kring sin beskattning samt internprissättning. 
Utifrån hur väl företagen är transparenta kommer en analys mynna ut i hur det påverkar CSR 
samt legitimiteten. 
 

1.6 Ämnets relevans 
 
FN och OECD identifierar olaglig skatteflykt samt aggressiv skatteplanering som ett av det 
största CSR-problemen när det kommer till företagens samhällsansvar (Areskog Bjurling 
2013). Tidigare forskning visar på att det finns ett samband mellan CSR-aktiviteter och 
skatteplanering (Hoi, Wu & Zhang 2013; Col & Patel 2016; Sikka 2010; Areskog Bjurling 
2013). Företag som ser skatteplanering som en risk för deras rykte och en risk att skada 
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konsumenternas förtroende tenderar att arbeta mycket med andra CSR-frågor. Företag ser det 
som en kompensation för den risk som skatteplanering medför (Col & Patel 2016). Det finns 
fortfarande lite forskning och ett litet intresse kring kopplingen mellan beskattning och 
företagens ansvar gentemot samhället (Preuss 2012). Samhällsdebatter och akademisk 
litteratur har skapat skilda meningar för denna koppling och huruvida den ska tolkas (Ylönen 
& Laine 2015:2014). 
 
Att studera hur fenomenet samhällsansvar påverkas av företagens skatteplanering är aktuellt 
då EU kommissionen 2011 uppgraderade sin definition av CSR till att fokusera på företagens 
ansvar gentemot samhället. I samband med den nya definitionen av CSR utgav EU 
kommissionen ett pressmeddelande med en handlingsplan vilken tydligt uttryckte vikten av 
att multinationella företag bör vara mer transparenta gällande organisationens skatt för att på 
så sätt ta ett större samhällsansvar (European Commission 2011 IP-11-1238). Under 2017 
planeras BEPS action 13 att lanseras för G20-länder vilket kommer leda till att multinationella 
företag i dessa länder förväntas var transparenta gällande internprissättning. Inom action 13 
ingår olika riktlinjer som kommer påverka hur tydligt företagen presenterar skatteplanering i 
sin årsredovisning (OECD 2015).  
 

1.7 Begrepp 
       
Armlängdsprincipen  
En princip fastställt av OECD som innebär att priset på interna transaktioner inom en koncern 
ska grunda sig på marknadsmässig prissättning, det vill säga ett pris som hade fastställts om 
parterna varit oberoende. 
 
Base Erosion Profit Shifting, BEPS 
En aktivitet som innebär att bolag flyttar vinster inom koncernen för att minska sin 
beskattning. 
 
Base Erosion Profit Shifting, BEPS (Projekt) 
Ett ramverk som har utvecklats genom ett samarbete mellan OECD och G20. Ramverket ska 
ge riktlinjer kring hur vinstallokering genom internprissättning får ske inom multinationella 
företag. Projektet består av femton stycken specifika “actions” som tillsammans ska ge 
multinationella företag tydliga riktlinjer. Syftet är att underlätta samarbetet mellan olika stater 
så att koncernen betalar skatt proportionellt till de länder där den faktiska vinsten uppstår. 
Detta projekt förväntas träda i kraft under 2017 för G20-länder.  
 
Base Erosion Profit Shifting, BEPS (Projekt), action 13 
Är ett av femton “actions” i projektet BEPS framtaget av OECD. Riktlinjerna grundar sig i att 
multinationella företag ska öka transparensen för deras verksamhet för att på så sätt underlätta 
för myndigheter att kräva rätt skatt. Riktlinjerna i action 13 innefattar att koncernen ska lämna 
tre rapporter till skattemyndigheter (master file, local file samt en land-för-land-rapport).  
 
Corporate Social Responsibility, CSR 
Ett företags sociala ansvar mellan verksamheten och samhället. Det innebär att ett företag går 
utanför lagstiftningen och frivilligt beaktar sociala och miljömässiga aspekter i verksamheten. 
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Europeiska kommissionen 
En politiskt oberoende och verkställande institution för Europeiska unionen. De föreslår och 
genomför EU:s lagstiftning och politik. 
 
Felaktig prissättning 
En prissättning som under- eller överskattar värdet på en landsöverskridande transaktion för 
att utnyttja skattefördelar. 
 
G20 
Ett forum för samarbete med den internationella finansmarknaden. Samarbetet består av de 
nitton största ekonomierna samt EU för att diskutera politiska och ekonomiska frågor. 
 
Internprissättning 
Prissättning som sker på interna transaktioner inom en koncern. Fastställs enligt 
armlängdsprincipen, till ett marknadsmässigt pris. 
 
Land-för-land-rapportering 
En bolagsrapportering för finansiell data som redovisas på landnivå. Rapporten ska redogöra 
för kategorier såsom vinster, försäljning, anställda, tillgångar samt inkomstbeskattning för 
varje land. Rapporten ska lämnas till skattemyndigheten för att öka verksamhetens 
transparens. 
 
Local file 
En bolagsrapport som ska ge detaljerad information kring bolagets internprissättning. Det 
innefattar information rörande väsentliga interna transaktioner, vilka priser som används på 
dessa transaktioner samt vilken internprissättningsmetod som bolaget använder. Rapporten 
ska lämnas till skattemyndigheten för att öka transparensen i verksamheten 
 
Master file 
En rapport som skall ge information rörande koncernens beskattning, såsom skattepolicy. 
Rapporten skall lämnas till skattemyndigheten för att öka transparensen i verksamheten. 
 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
En internationell organisation som har till syfte att bidra till en positiv tillväxt av 
världsekonomin genom fri handel för medlemsländerna. De arbetar med ekonomiska, 
miljömässiga och sociala frågor genom att utvärdera och jämföra medlemsländernas politik 
och standarder. Inom organisationen finns trettiofyra medlemsländer, utöver dessa har OECD 
ett aktivt samarbete med ytterligare sjuttio länder.  
 
Skatteparadis 
En jurisdiktion som har extremt låga skattesatser för att locka till sig kapital. Förmånerna ger 
med sig att multinationella bolag kan bedriva skatteplanering. 
 
Skatteflykt 
Ett system och arrangemang som implementeras med syfte att minska beskattningen på ett 
sätt som strider mot lagen.   
 
Skatteplanering 
Ett system och arrangemang som implementeras med syfte att minska beskattningen inom 
lagens ramar. 
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Utvecklingsland 
Ett land med lågt BNP per capita samt har en låg ekonomisk och social tillväxt. 
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2 Metod 
 

2.1 Inledning 
 
I följande kapitel presenteras utformningen av rapportens studie. En redogörelse görs kring 
val av forskningsansats, undersökningsansats forskningsdesign och forskningsmetod som 
kopplas till studiens syfte. Vi presenterar datamaterial och studiens genomförande. Slutligen 
diskuteras rapportens tillförlitlighet, källkritik, metodreflektion samt en etisk reflektion.  
 

2.2 Forskningsansats 
 
Forskning kan angripas utifrån tre perspektiv, induktivt, deduktivt samt abduktivt (Alvesson 
& Sköldberg 2008). Dessa angreppssätt förklarar hur forskaren ställer sig i förhållande till 
teori och verkligheten (Bryman & Bell 2011). Vi har valt att angripa vår forskning utifrån ett 
abduktivt förhållningssätt. Det abduktiva förhållningssättet är en växelverkan mellan teori och 
empiri där forskaren utgår från att hitta den bästa möjliga förklaringen kring flera 
konkurrerande (Mantere & Ketokivi 2013). Studien skulle kunna grunda sig i ett induktivt 
förhållningssätt som kan förklaras av att insamlad data kopplas till teorin (Patel & Davidsson 
1994). Ett tredje alternativ är deduktion som är ett vanligt förhållningssätt i samhällsvetenskap 
där forskaren utgår från en etablerad teori som ska ligga till grund för datainsamlingen. Den 
karaktäriseras av sin slutenhet och blir därmed inte mottaglig för ny information då teorin är 
fast och given (Bryman & Bell 2011).  
 
Det är utifrån Alvesson och Sköldbergs (2008) tolkning av ett abduktivt förhållningssätt som 
vi har valt denna ansats. De poängterar att det möjliggör det att vi kan göra parallella 
kopplingar mellan empirin och teorin i studien (ibid). Alvesson och Sköldberg (2008) lyfter 
även fram att med utgångspunkt i tidigare forskning kommer vi i studien få en ökad förståelse 
inom ämnet. De poängterar att med en abduktiv ansats kommer vi kunna utveckla det 
empiriska materialet samt förbättra den teoretiska utgångspunkten genom att använda en 
växelverkan mellan dem. Vidare förklarar de att med ett abduktivt förhållningssätt kommer 
data alltid vara tolkad. Det betyder att vårt insamlade datamaterial kommer bli styrt av 
aspekter från tidigare forskning (ibid). I enlighet med detta lyfter Larsen (2012) upp att ett 
induktivt förhållningssätt skulle kunna skapa mer flexibilitet. Det resulterar i att ämnet fångas 
utifrån ett helhetsperspektiv (ibid). Alvesson och Sköldberg (2008) motiverar med att detta 
helhetsperspektiv blir otillfredsställande då det inte skapar enkla summeringar kring detaljer.  
 

2.3 Undersökningsansats 
 
Vi har valt att förhålla oss till en kvalitativ ansats eftersom vi ska studera ett fenomen (Olsson 
& Sörensen 2012), företagens ansvar gentemot samhället. Enligt Larsen (2012) kan ett 
forskningsproblem utgå från två olika ansatser, kvalitativ eller kvantitativ. Beroende på vilken 
ansats som ligger till grund så kommer det påverka vilket datamaterial som används i studien 
(ibid). En kvantitativ forskning använder i stor utsträckning statistiska analysmetoder då 
forskaren vill kvantifiera fenomenet. Kvalitativ forskning däremot utgår från verbala 
analysmetoder i syfte att förstå fenomenet (Patel & Davidsson 1994). Utifrån denna 
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ståndpunkt har vi valt en kvalitativ ansats då vi strävar efter att förstå det fenomen vi studerar. 
Alvesson och Sköldberg (2008) tillägger att en kvalitativ ansats skapar ett insamlat 
datamaterial som är öppet och flertydigt. Larsen (2012) lyfter upp att nackdelen med ett 
sådant datamaterial blir svårare att generalisera, vilket har resulterat i att många forskare 
väljer att kategorisera sitt datamaterial. Fördelen med en kvalitativ ansats kan förklaras av att 
det blir enklare att säkerställa en god validitet, då det skapar en större frihet och fångar ett 
större perspektiv (ibid).  
 

2.4 Forskningsdesign 
      
Vi har valt att göra en tvärsnittsstudie med kvalitativ ansats. Denna forskningsdesign innebär 
en datainsamling av mer än en enhet vid en specifik tidpunkt. Syftet är att datamaterialet ska 
relatera till en eller flera variabler för att identifiera ett mönster (Bryman & Bell 2011). 
Bryman och Bell (2011) förklarar att en forskningsdesign är ett ramverk för att samla in och 
analysera datamaterial. Ramverket utgörs av kriterier som ska användas vid bedömning av 
den samhällsvetenskapliga undersökningen (ibid). Bryman och Bell (2011) tar upp fem 
vanliga forskningsdesigner, experimentell, tvärsnittsstudie, longitudinell, fallstudie och 
jämförande. Studien skulle kunna utformas så att fenomenet studeras under en längre 
tidsperiod genom en longitudinell studie. Det är en design som är utformad för att studera ett 
urval vid minst två tillfällen med syfte att kartlägga förändring (ibid). På grund av 
tidsbegränsning kommer vi inte kunna studera urvalet vid ett flertal tillfällen vilket resulterar i 
att det, enligt Bryman och Bell (2011), inte ger lika stark extern validitet. Det hade även varit 
intressant att utföra en jämförande studie. Vid en specifik tidpunkt undersöka ett flertal fall för 
att urskilja särdragen i kontrasterande egenskaper. Det är därmed en förlängning av en 
fallstudie (ibid). Även om en jämförande studie hade varit en lämplig forskningsdesign har vi 
övervägt att göra en tvärsnittsstudie. Fördelen med en tvärsnittsstudie enligt Jacobsen (2017) 
är att den skapar en exakt beskrivning av ett tillstånd vid en given tidpunkt och/eller går det 
att undersöka om det finns en samvariation vid den givna tidpunkten. 
 

2.5 Forskningsmetod 
 
Som forskningsmetod har vi valt att använda en innehållsanalys. Bryman och Bell (2011) 
förklarar att en forskningsmetod är en teknik för att samla in datamaterial. Den ska ge 
vägledning om vilka instrument och tekniker som ska ligga till grund. Vanliga 
forskningsmetoder för en tvärsnittsstudie med en kvalitativ ansats är strukturerade 
observationer, innehållsanalys, intervjuer, offentlig statistik samt dagböcker (ibid). Enligt 
Bryman och Bell (2011) är intervjuer en teknik för att samla in data, vilket skapar ett bredare 
perspektiv av fenomenet. Datamaterialet från respondenterna i kvalitativa intervjuer kan skilja 
sig åt vilket påverkar studiens reliabilitet. Offentlig statistik är en sammanställning av 
dokument från företag i ett specifikt område. Det är en sekundär metod som är bekväm för att 
samla in datamaterial samt för att fånga ett större urval. Offentlig statistik kan vara 
vilseledande då forskaren endast samlar in information från de enheter som organisationen har 
kontakt med. Sekundärdata påverkar reaktiviteten i datamaterialet, det vill säga att forskaren 
har svårare att påverka materialet (ibid).  
 
En innehållsanalys grundar sig i en kvantitativ forskningsstrategi genom att kvantifiera 
beskrivningar av datamaterialet i förutbestämda enheter. Denna forskningsmetod har 
utvecklats till att innefatta även en kvalitativ ansats (Bryman & Bell 2011). Stemler (2001) 
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beskriver en innehållsanalys som en teknik för att systematiskt och replikerbart sammanfatta 
en text till färre kategorier som grundar sig på tydliga kodningsregler. Genom detta kan 
forskaren dra slutsatser genom att objektivt och systematiskt identifiera speciella drag (Holsti 
1969). Kategorierna i kodningen kan bestämmas i förväg grundat på tidigare forskning eller 
formuleras allt eftersom en genomgång av källorna. De vanligaste kodningsenheterna är ord, 
upprepning av fraser, teman eller hela textstycken (Bell, Waters & Nilsson 2016). Stemler 
(2001) varnar för att ord som analyseras kan ha synonymer eller att de rymmer flera 
betydelser. 
 
Denna studie bygger på att vi analyserar datamaterialet utifrån en kvalitativ innehållsanalys. 
En kvalitativ innehållsanalys är en textanalys som kan kvantifiera innehållet men inkluderar 
en mer komplicerad tolkning. En innehållsanalys kan analysera texter manuellt eller med 
hjälp av dator (Bergström & Boréus 2012). I denna studie analyseras kodenheterna manuellt 
vilket sker med hjälp av ett analysinstrument, ett kodschema (se bilaga 1). 
 

2.6 Datamaterial 
 
Datamaterial kan enligt Bell, Waters och Nilsson (2016) delas upp i primära och sekundära 
källor. Primärdata är information som forskaren själv samlar in, medan sekundärdata är 
information som redan är insamlat. Skillnaden mellan primär- och sekundärdata är komplex 
ur det faktum att vissa källor är sekundära ur en aspekt, men primära ur en annan (ibid). 
Fördelen med sekundärdata är att det möjliggör studier över lång tid samt att det besparar tid 
och resurser. Det möjliggör till ett återanvändande av datamaterialet från tidigare forskning 
för att skapa nya perspektiv och teorier. Kvalitén i sekundärdata kan inte tas för givet och 
viktiga variabler för den egna analysen kan saknas. Fördelen med primärdata är att forskaren 
har större kontroll och kan påverka materialet jämfört med sekundärdata (Bryman & Bell 
2011). Vårt datamaterial utgör primärdata och består av årsredovisningar från 2016 från 
multinationella bolag. Analysen kommer grunda sig på hela innehållet i årsredovisningarna. 
 

2.7 Urval 
 
Populationen består av multinationella företag som är aktuella i G20-länder, då dessa företag 
kommer påverkas av de förstärkta riktlinjerna från projektet BEPS. Genom ett icke-
sannolikhetsurval har de enheter som studerats valts ut ändamålsenligt. Det innebär att vilka 
som ska ingå i urvalet är förutbestämt och lämnas därför inte till slumpen (Bryman & Bell 
2011). Genom ett ändamålsenligt urval har vi valt ut sex stycken multinationella företag. 
Genom att välja objekt baserat på deras attribut så vill forskaren få ut bästa möjliga 
information. Urvalet handplockas baserat på dess relevans för forskningsfrågan och baserat på 
deras kunskap eller erfarenhet inom området (ibid). Karaktären i det urval vi undersöker är 
multinationella företag som bedriver landsöverskridande transaktioner inom koncernen. 
Grundat på BEPS riktlinjer vill vi undersöka företag som vi tror redovisar enligt dessa 
riktlinjer samt de som vi tror inte gör det. Genom detta urval förväntar vi oss en variation av 
transparens i företagens dokumentation med fokus på beskattning och internprissättning.  
 
Areskog Bjurlings (2013) redogör för multinationella bolag som hon anser vara transparenta 
samt de företag som hon anser ha bristande transparens i dokumentation av beskattning och 
internprissättning. Även Curtis (2015) tar upp företag som har på ett oansvarigt sätt betalat 
skatt i Zambia. Likt Areskog Bjurling (2013) kommer vi i vår studie granska företag som vi 
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tror inte förhåller sig till BEPS action 13 samt lika många som vi tror gör det. De 
multinationella företag som har blivit omtalade för att bedriva skatteplanering och som vi inte 
tror kommer påvisa transparens är Starbucks, Glencore och Apple. Utifrån Areskog Bjurlings 
(2013) studie kring företag som är transparenta har vi valt att studera Rio Tinto, Vodafone 
samt Unilever. Enligt Bell, Waters och Nilsson (2016) beror urvalets storlek på hur stort 
tidsperspektiv studien har. Oavsett hur liten studie som bedrivs så krävs det ett så 
representativt urval som möjligt (ibid). När det gäller tvärsnittsstudier ska forskaren förhålla 
sig till mer än två enheter vilket har resulterat i att vårt urval består av sex stycken 
multinationella företag som granskas. 
 

2.8 Studiens genomförande 
 
Studien grundar sig i en manuell analys av datamaterialet. Bergström och Boréus (2012) lyfter 
fram att en manuell analys skapar fördelen att göra mer komplicerade bedömningar och 
tolkningar. Vi har till syfte att undersöka multinationella företags dokumentation kring 
internprissättning som ett verktyg till skatteplanering. Kodschemat kommer visa på hur 
transparenta företagen är i förhållande till våran tolkning av BEPS action 13. För att komma 
fram till detta söker vi efter manifesta inslag i datamaterialet, dvs sådant som uttrycks explicit. 
 
BEPS action 13 kommer ligga till grund för tematiseringen av analysinstrumentet, ett 
kodschema (Se bilaga 1). Vi har valt att förhålla oss till dessa riktlinjer eftersom projektet 
BEPS utgör det mest aktuella inom området. Under 2017 förväntas BEPS action 13 träda i 
kraft för G20-länder. G20-länderna inkluderar stora delar av världsekonomin och på så sätt 
påverkas många multinationella företag av dessa riktlinjer som implementeras under 2017. 
Riktlinjerna i denna praxis grundar sig på att multinationella företag ska öka transparensen för 
deras verksamheter gentemot myndigheter (OECD 2015). Utifrån riktlinjerna i BEPS action 
13 kommer vi att utveckla liknande teman. De grundar sig kring huruvida multinationella 
företag redovisar dess vinster, försäljning, anställda, tillgångar och inkomstbeskattning för 
respektive land. Utöver en analys av de förutbestämda kategorierna kommer vi analysera 
huruvida de multinationella företagen anger sig ha en skattepolicy samt internprissättnings- 
policy och hur de kartlägger bolagets interna transaktioner. Enligt Jacobsen (2017) är en 
naturlig förlängning av innehållet genom att splittra upp en kategori i underkategorier. För att 
vi ska få svar på hur transparenta företagen är i förhållande till varje kategori kommer vi 
därför ställa frågor i form av underkategorier. Enligt Jacobsen (2017) får vi därför inte allt för 
generella kategorier vilket systematiskt hjälper forskaren hitta de enheter som konkret 
studeras. 
 
Enligt BEPS riktlinjer för action 13 presenterar OECD (2015) att multinationella företag först 
och främst måste redogöra för deras globala verksamhet och bolagets policy för 
internprissättning. Bolagen ska lämna dokument av hög kvalité till skattemyndigheter för att 
underlätta deras arbete. BEPS delar in dessa dokument i tre grupper. Master file är en av tre 
komponenter i action 13 och som ska innefatta koncernens policy. Den andra komponenten 
som efterfrågas i action 13 benämns the local file och är ett detaljerat dokument gällande 
bolagets internprissättning. Informationen ska inkludera väsentliga interna transaktioner, vilka 
priser dessa transaktioner har samt vilken internprissättningsmetod som bolaget använder. Till 
sist efterfrågas en land-för-land-rapportering där följande kategorier måste inkluderas, 
vinster, försäljning, anställda, tillgångar och inkomstbeskattning. OECD anser att dessa tre 
dokument kommer underlätta för myndigheter för att identifiera ifall skatteplanering sker med 
hjälp av internprissättning (OECD 2015). 
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Som tidigare nämnts så ska dessa tre rapporter skickas in till myndigheter (OECD 2015), 
vilket leder till att denna information inte nödvändigtvis kommer redovisas i 
årsredovisningen. Det finns ändå länder som har inkluderat denna information i sin 
årsredovisning (Areskog Bjurling 2013) därför har vi valt att inkludera detta i vårt 
analysinstrument. I kodschemat kategoriseras alla tre komponenter, local file, master file och 
land-för-land-rapportering. Inom varje kategori ställs frågor, i form av underkategorier, till 
datamaterialet som besvaras antingen ”Ja” eller ”Nej”. Kodningsenheterna förhåller sig till en 
kvantifiering av datamaterialet för att systematiskt och objektivt strukturera innehållet. Utöver 
dessa svarsalternativ ger vi utrymme för kommentarer som på ett intressant sätt kan kopplas 
till frågan. Vi vill skapa denna möjlighet för att nyansera analysen kring fenomenet. 
Kodschemat kommer sammanställas i stapeldiagram, samt förklaras med hjälp av 
kommentarer kring bedömningen. Genom en att koppla samman teman, undersöknings- 
enheterna samt den kontext vi studerat kan vi enligt Jacobsen (2017) finna om eventuella 
kausala samband. 
 

2.9 Studiens tillförlitlighet 
 

2.9.1 Inledning 
 
Vid bedömning om studiens tillförlitlighet finns enligt Bryman och Bell (2011) tre viktiga 
kriterier, reliabilitet, validitet och replikerbarhet. Dessa begrepp har uppstått som ett resultat 
från kvantitativ forskning. Det har skett pågående diskussioner huruvida dessa är lämpliga i 
kvalitativ forskning eftersom en kvalitativ forskning inte har till syfte att mäta något (ibid). 
Jacobsen (2017) lyfter också upp diskussioner kring om det är relevant att granska en 
kvalitativ forskning enligt dessa begrepp. Trots dessa diskussioner påpekar han att även 
kvalitativ forskning ska kritiskt granskas huruvida de är giltiga och går att lita på (ibid).  Som 
komplement till dessa begrepp lyfter Bryman och Bell (2011) fram att andra forskare har 
föreslagit ytterligare mått som är bättre anpassad till kvalitativ forskning. Dessa mått har inte 
till syfte att mäta kvalitén i studien vilket gör dem mer lämpliga för en kvalitativ studie. 
Trovärdighet är ett av dessa mått som innehåller aspekterna tillförlitlighet, överförbarhet, 
pålitlighet och bekräftelse. Aspekten tillförlitlighet har parallell koppling till intern validitet, 
överförbarhet har kopplingar till extern validitet, pålitlighet har liknelser med reliabilitet och 
bekräftelse har kopplingar med objektivitet (ibid).  
 
Trots att vi har en kvalitativ studie så kommer vi reflektera kring begreppen reliabilitet, 
validitet och replikerbarhet eftersom de är etablerade begrepp. Som Jacobsen (2017) nämner 
behöver kvalitativ forskning också granskas huruvida de är giltiga och går att lita på. Som ett 
komplement till dessa begrepp kommer vi lyfta upp de alternativa mått som Bryman och Bell 
(2011) presenterar som ett bättre sätt att granska en kvalitativ forskning på. 
 

2.9.2 Reliabilitet 
 
Larsen (2012) lyfter upp att det inte är lika vanligt att kvalitativa undersökningar uppnår hög 
reliabilitet. Eftersom kvalitativa studier bygger på tolkningar som gör att andra forskare inte 
delar samma uppfattningar och lägger inte märke till samma saker (ibid). Jacobsen (2017) har 
som tidigare nämnts poängterat att det ändå är viktigt att kritiskt granska kvalitén i en 
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kvalitativ studie. Det som studeras påverkar och påverkas av forskaren därför blir det viktigt 
att reflektera över att undersökningsdesignen, datainsamlingen och analysen påverkar studiens 
resultat (ibid). Enligt Bergström och Boréus (2012) utgörs reliabiliteten av att studiens resultat 
kan användas i framtida forskning. Detta är ett tecken på studien har en god intersubjektivitet 
vilket kan hänföras till transparens och välgrundade argument (ibid). Som tidigare nämnts och 
som Larsen (2012) poängterar så är vi medvetna om att vår studie kommer ha bristande 
reliabilitet eftersom den bygger på en kvalitativ ansats. 
 

2.9.3 Validitet 
 
En undersöknings validitet speglar att studien undersöker det som är avsett att studera. För att 
öka validiteten speglar den teoretiska föreställningen en viktig roll. Om forskaren ökar sin 
förståelse för den sociala kontexten som undersökningen äger rum i är forskaren med och 
konstruerar sitt studieobjekt (Bergström & Boréus 2012). Jacobsen (2017) delar upp validitet i 
intern och extern giltighet. Den interna beskrivs av att verkligheten överensstämmer med hur 
forskaren beskriver den. För att skapa detta behöver forskaren vara medveten om att det inte 
alltid finns en överensstämmelse i det som studeras, vad som sägs göra behöver inte vara det 
som faktiskt görs (Jacobsen 2017). För att erhålla denna interna giltighet som Jacobsen (2017) 
lyfter upp har vi beaktat att det som skrivs i vårt datamaterial, årsredovisningar, inte betyder 
att det faktiskt är det som företag gör.  
 
Den externa giltigheten kan förklaras av hur väl resultatet i studien kan generaliseras 
(Jacobsen 2017). Jacobsen (2017) lyfter upp att styrkorna med en kvalitativ metod för att 
stärka den externa validiteten är att det skapar teoretisk generalisering. Det betyder att 
kvalitativa metoder har lättare att fånga ett större perspektiv genom att fånga fenomen, 
fastställa orsakssamband samt upptäcka förutsättningar för att något ska få effekt (ibid). 
Larsen (2012) menar att denna generalisering i undersökningar med kvalitativ ansats gör att 
validiteten blir högre än i undersökningar med kvantitativ ansats. Det kan förklaras av att det 
är en flexibel process som ger utrymme för revidering i efterhand för att mäta eller beskriva 
det fenomen som studeras (Bell, Waters & Nilsson 2016). Som en kontrast till detta lyfter 
Jacobsen (2017) fram att det är svårare med en kvalitativ ansats att skapa en generalisering 
från urval till en population. 
 

2.9.4 Replikerbarhet 
 
Av många olika skäl kan det vara aktuellt för en annan forskare att replikera en tidigare 
studie, det vill säga reproducera eller upprepa studien. Ett skäl kan vara att forskaren vill 
undersöka ifall studiens resultat är riktigt alternativt att forskaren bara vill göra samma studie 
vid exempelvis en annan tidpunkt (Bryman & Bell 2011). Bryman och Bell (2011) förklarar 
för att en studie ska vara replikerbar måste forskaren i detalj förklara sitt tillvägagångssätt för 
att på så sätt möjliggöra en framtida upprepning. Av denna anledning har vi valt att under vårt 
metodkapitel beskriva vårt tillvägagångssätt så noga som möjligt. Exempelvis har vi i 
kodschemat gett kommentarer till våra bedömningar samt inkluderat sidhänvisningar. Vi har 
även valt att inte anonymisera urvalet för att tydliggöra tillvägagångssättet. Genom dessa 
exempel vill vi sträva efter att öka replikerbarheten i enhetligt med vad Bryman och Bell 
(2011) presenterar. 
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2.9.5 Trovärdighet 
 
Bryman och Bell (2011) lyfter upp, som tidigare nämnt, trovärdighet som ett sätt som inte 
mäter kvalitén i en studie utan snarare ett sätt att bedöma kvalitén. Bedömningen görs utifrån 
studiens tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt bekräftelse. En kvalitativ forskning 
grundar sig på att den sociala verkligheten kan beskrivas utifrån flera perspektiv. Huruvida 
det perspektiv som forskaren har är tillförlitligt beror på om det finns en överensstämmelse 
med andras syn på denna verklighet (ibid). Enligt Bryman och Bell (2011) uppnås denna 
tillförlitlighet i resultatet genom att studien utförs på ett sätt som stämmer överens med de 
regler som finns och samverka med den syn som studieobjektet har. Kvalitativa studier är 
generellt sätt en studie som utförs på ett litet urval och uppnår därför ett resultat som har till 
syfte att förstå en social verklighet. Överförbarhet bedömer huruvida ett resultat i en kvalitativ 
forskning kan placeras i andra kontexter (ibid). Bryman och Bell (2011) lyfter upp pålitlighet 
som en liknelse till reliabilitet. Det innebär att forskningsprocessen skall vara transparent och 
väl argumenterad till följd av att den säkerställs med hjälp av flera granskande parter. I 
företagsekonomisk forskning är en extra granskning ingen vanlig metod eftersom att det har 
blivit kopplat med problem såsom tids- och resurskrävande (ibid). Vi har därför med hjälp av 
bilagor samt försökt förklara studiens genomförande så noggrant som möjligt. Vi har även 
valt att inte anonymisera vårt urval för att öka transparensen i studien och på så sätt strävar vi 
efter att skapa en pålitlig studie. Enligt Bryman och Bell (2011) kan en kvalitativ studie inte 
uppnå fullständig objektivitet därför använder de bekräftelse som ett mått på att bedöma 
kvalitén. Det innebär att forskaren försöker säkerställa att studien genomförts i god tro, 
därmed har forskaren inte medvetet låtit personliga värderingar påverka (ibid). För att sträva 
efter bekräftelse i studien har vi försökt att vara värdeneutrala samt stödja våra slutsatser med 
pålitliga källor. 
 

2.10 Etisk reflektion 
 
All forskning kommer inbegripa etiska dilemman. Det handlar om det etiska ställningstagande 
som forskaren gör med det som studeras (Larsen 2012). En avvägning av vad som är etiskt 
och oetiskt är inte helt glasklart (Bryman & Bell 2011). Många rekommendationer för ett 
etiskt ställningstagande vänder sig till studier av respondenter (Bryman & Bell 2012; Larsen 
2012; Jacobsen 2017; Bergström & Boréus 2012). Bryman och Bell (2011) tar till exempel 
upp fem kriterier för att göra etiska ställningstagande i sin studie. Dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjande-
kravet samt falska förespeglingar. Eftersom vårt datamaterial utgör offentliga dokument har vi 
valt att inte förhålla oss till dessa rekommendationer. Exempelvis så är rekommendationerna i 
informationskravet att forskaren ska informera de berörda parterna gällande studien (ibid). 
Eftersom vi använder årsredovisningar som är offentliga handlingar, vilket finns tillgängliga 
för alla, har vi valt att inte kontakta företagen i vårt urval. 
 
I alla typer av studier är det viktigt att forskaren är värdeneutral (Larsen 2012). Även 
Jacobsen (2017) lyfter fram att det är viktigt att vara värdeneutral men han poängterar med att 
det är näst in till omöjligt att vara helt fri från värderingar. Det sätter därför större krav på 
öppenhet, genom att forskaren förklarar sitt tillvägagångssätt (ibid). De sker diskussioner 
kring att företag bedriver aggressiv skatteplanering men det har visat sig att de ändå befinner 
sig inom ramen för rättsregler (Gribnau 2015). Vi är medvetna om att området skatteplanering 
kan få en negativ publicitet för vårt urval. Att anonymisera företagen skulle medföra en mer 
värdeneutral grund för läsaren. En nackdel med att anonymisera är att vi inte får lika stark 
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replikerbarhet (ibid). Enligt Jacobsen (2017) är det vanligt att tillämpa nyttoetik, som innebär 
att det etiska idealet borde övervägas mot nyttan vi har av att bryta mot dem. Genom att vi 
töjer på dessa etiska ideal som ställs på studien värderar vi replikerbarhet i det här fallet som 
något mer värdefullt. Eftersom vi använder offentliga dokument, som är något företagen 
själva har valt att dela offentligt, så anser vi att anonymisering inte värderas lika högt. Vi 
utgår även från BEPS action 13 som endast är rekommendationer, vilket betyder att det inte är 
något som företagen är tvingade till att förhålla sig till. Av dessa överväganden har vi valt att 
inte anonymisera företagen. 

2.11 Källor 
 
En källa är en text som anför till att stärka en specifik uppgift och som utgör grunden för 
denna uppgifts auktoritet. De utgör ett visst slag av information i form av text och dokument 
vilket ställer krav på god källhantering. Det innebär att ifrågasätta trovärdigheten i texters 
innehåll, källkritik. Ofta är det svårt att anknyta texten i dess sammanhang (Bergström & 
Boréus 2012). I vår studie har vi varit källkritiska genom att till stor del använda 
vetenskapliga artiklar och som har granskats av andra forskare så kallas peer-review 
publikationer. Vi har även undvikit att göra källhänvisningar i andra hand och har därför gått 
tillbaka i största mån till ursprungskällan. 
 
För fånga det fenomen vi studerar har vi använt källor som har refererats eller 
rekommenderats av artiklar inom ämnet. För att hitta artiklar inom samma ämne så har vi 
även använt oss av sökord som vi tidigare har fått träff på samt utökat dessa sökord. Vanliga 
sökord som “transfer pricing”, “corporate social responsibility”, “tax” och “tax planning” har 
använts för att hitta dessa artiklar. Artiklarna har vi hittat i databaserna Summon och 
ABI/INFORM Collection. Utöver artiklar har vi även använt en rapport från Swedwatch 
(2013), som är en frivilligorganisation och partipolitiskt obunden forskningsorganisation, 
kring just ämnet internprissättning som ett CSR-problem. Organisationen uttrycker att de är 
källkritiska och försöker ge en rättvis bild till alla inblandade parter. De för även dialoger med 
företag och institutioner som ska leda till förbättringar för mänskliga rättigheter och miljö. 
Deras rapporter bygger på information från företag, forskare och andra experter inom området 
men även information från fältstudier (Swedwatch u.å.). Utifrån detta upplever vi rapporten 
från Swedwatch (2013) som en seriös och användbar källa i denna studie. Vi har även använt 
oss av hemsidor såsom skatteverket och EU kommissionen som är institutioner inom ämnet. 
 

2.12  Metodreflektion 
 
Det går att diskutera huruvida vårt metodval är lämpligt och representativt för den verklighet 
vi vill beskriva. Därför kommer vi under detta kapitel diskutera och reflektera kring de brister 
som vårt metodval kan medföra. Avslutningsvis lyfter vi fram de styrkor metodvalet har samt 
en kort motivering till varför vi har valt det. 
 
En tvärsnittsstudie kan försvåra framställningen av ett orsakssamband eller en 
utvecklingskurva då studien endast undersöker fenomenet vid en specifik tidpunkt (Bryman & 
Bell 2011). Enligt Bryman och Bell (2011) kommer vi aldrig kunna se orsakssambandet 
mellan CSR och beskattning eftersom vi endast studerar en specifik tidpunkt. Jacobsen (2017) 
förklarar att när vi endast ser till en specifik tidpunkt tar vi inte hänsyn företagets historik. 
Exempelvis kan företaget befinna sig i en omorganisation, teknologisk utveckling eller i ett 
samarbete som upphör vilket blir svårt att ta hänsyn till. Jacobsen (2017) menar alltså att 
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genom en tvärsnittsstudie kommer denna studie inte studera hur transparenta företagen var 
innan implementeringen av BEPS. Vi kommer enligt Bryman och Bell (2011) inte kunna 
fastställa en utvecklingskurva för företagens transparens i årsredovisningen. De menar på att 
en longitudinell studie hade varit mer lämplig för att studera hur företagens transparens i 
årsredovisningar utvecklas i förhållande till implementering av projektet BEPS (ibid). 
 
Tanken bakom att kvantifiera något betyder i allmänhet en högre frekvens av något som är 
viktigare eller mer dominerande i ett visst sammanhang (Bergström & Boréus 2012). Även 
om det urval vi undersöker inte redogör för de kodningsenheter vi undersöker betyder det inte 
på något sätt att de utför skatteplanering. Skattelagstiftningen kan vara komplex vilket ger 
luckor och utrymme för tolkning (Gribnau 2015). Kodschemat är utformat endast utifrån 
riktlinjer, vilket indikerar att om ett företag inte redogör för dessa riktlinjer kan det betyda att 
intressenter inte får en uppfattning huruvida företag hanterar skatter och interna transaktioner. 
Det ger trots allt inga värderingar kring huruvida ett företag utför skatteplanering (lagligt eller 
olagligt).  
 
En annan begränsning i metodvalet är att vi undersöka det manifesta innehållet snarare än det 
outtalade, latenta innehållet. Eftersom det underförstådda i texten kan tolkas på flera sätt, blir 
det av stor vikt och kan vara en drivkraft i många samhällsdebatter (Bergström & Boréus 
2012). Bergström och Boréus (2012) menar på att en diskursanalys skulle bättre fångar både 
det latenta innehållet samt det som uttrycks explicit. Det fångar och skapar där med en bättre 
förståelse av det sociala sammanhanget (ibid). 
 
Som ett motargument till dessa svagheter sammanfattar vi de styrkor som vi upplever med 
vårt metodval. Genom en tvärsnittsstudie kan vi studera ett fenomen vid en specifik tidpunkt. 
Genom att använda mer än ett fall kommer vi kunna se en variation mellan de olika 
organisationerna som vi studerar. Trots att vi inte kan dra några generella slutsatser kring det 
som studeras kommer vi snarare genom en kvalitativ studie kunna få en förståelse kring det 
fenomen som vi studerar (Bryman & Bell 2011). En innehållsanalys kommer hjälpa oss att 
strukturera insamlingen av datamaterialet. Eftersom vi gör en manuell analys av 
datamaterialet kommer vi bättre kunna fånga fenomenet genom att vi ger utrymme för 
individuella kommentarer för varje företag (Bergström & Boréus 2012).  



- 17 - 
 

3 Teoretisk referensram 
 

3.1 Inledning 
 
Syftet med vår teoretiska referensram är att ge en förståelse kring aktuell forskning samt två 
etablerade teorier som ligger till grund för vår analys. I den aktuella forskningen kommer vi 
redogöra kring skatteplanering, internprissättning samt hur det kan kopplas till CSR och 
transparens. De teorier som ligger till grund för studiens analys av empirin är 
legitimitetsteorin samt CSR-pyramiden. 
 

3.2 Aktuell forskning 
 

3.2.1 Skatteplanering 
 
Gribnau (2015) presenterar beskattning som nyckeln till en fungerande stat, ekonomi och 
samhälle. Staten ger denna ram för att samhälle och ekonomi skall fungera med hjälp av 
skatteintäkter (ibid). Sikka (2010) redogör för att dessa skatteintäkter genereras i allmänhet 
från vinster, löner och kapitalavkastning, som till stor del är beroende av verksamheten i den 
privata sektorn. Stater konkurrerar genom att erbjuda skattelättnader för att främja rörlighet av 
kapital. Till exempel finns det utvecklingsländer som förlitar sig på utländskt bistånd och lån 
för att skapa en ekonomisk tillväxt. För att skapa denna ekonomiska utveckling kan de ha 
incitament att ge skattelättnader för att på så sätt locka till sig mer kapital (ibid). 
 
Skatteplanering och skatteflykt är något som genomgripande och aktivt stimuleras av 
skattelagstiftningen. Reglerna är viktiga regleringsinstrument och som generellt ska skapa 
säkerhet och jämlikhet. Men det finns luckor i skattelagstiftningen som ger utrymme för 
möjligheten att göra tolkningar. Det har skapat diskussioner kring att företag som Google, 
Starbucks och Facebook bedriver aggressiv skatteplanering, men de hävdar att de agerar 
enligt gällande rättsregler (Gribnau 2015). 
 
Lanis och Richardson (2013) definierar skatteplanering som ett system och arrangemang som 
införs med syfte att minska beskattningen inom lagens ramar. Det finns en fin gräns mellan 
vad som anses vara skatteplanering och skatteflykt (Sikka 2010). Sikka (2010) tolkar denna 
gränsdragning som att skatteplanering i allmänt är ett legitimt sätt att minimera skatter, medan 
skatteflykt innebär metoder som strider mot lagen. Skatteflykt är något som allt mer blir 
allmänt accepterat i takt med att revisorer, jurister och finansiella tjänster experter inte bara 
tillhandahåller nya tolkningar av lagar och tekniska färdigheter för att göra det möjligt att 
undvika skatt, de legitimerar också vokabulärer och diskurser som syftar till att normalisera 
undvikandet av skatter (ibid). Åtgärder för att minska bolagsskatten genom skatteaktiviteter 
blir därför ett allt vanligare inslag i företagsmiljöer (Lanis & Richardson 2013).  
 
Dharmapala (2014) har i sin studie analyserat hur mycket av multinationella företags vinster 
som allokeras på grund av skatteplanering. Hon lyfter fram en tvetydighet i sin 
sammanställning av vad tidigare forskning säger kring hur stor procentsats av vinsten som 
allokeras till lågskatteländer. Internprissättning är den främsta kanalen som företag väljer att 
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bedriva skatteplanering genom (ibid). Dharmapalas (2014) studie visar att vinstallokering 
genom internprissättning är mindre från moderbolag till utländska dotterbolag än allokeringen 
mellan koncernens utländska dotterbolag. Samma rapport konstaterar också att 
multinationella företag med global moder tenderar att allokera mindre intäkter än 
multinationella företag med territoriell moder (ibid). Dharmapala (2014) ser även att 
multinationella företag som är baserade i länder med globala system, såsom USA, allokerar 
mindre ifrån sin moder. En förklaring skulle kunna vara att det i dessa länder uppkommer 
kostnader i samband med framtida återföringar av vinstmedel (ibid).  
  
Att företag minskar sin beskattning genom att flytta vinster inom koncernen, har blivit en 
aktivitet som kallas Base Erosion Profit Shifting (BEPS). Dessa vinster flyttas vanligen 
genom internprissättning (Dharmapala 2014). Dharmapala (2014) fångar att fenomenet BEPS 
drivs av skatteplanering som motiv och har kunnat konstatera att dessa aktiviteter har minskat 
snarare än ökat under perioden 1999–2009. Resultatet ses som förväntat eftersom det har skett 
en allt mer spridning av regler kring internprissättning. Exempel på denna spridning är 
OECD:s projekt som kallas BEPS som är ett ramverk för internprissättning som får ske inom 
multinationella företag (ibid). Projektet startades under 2013 och ska implementeras under 
2017 för G20-länder. Riktlinjerna grundar sig i att multinationella bolag ska öka 
transparensen kring sin beskattning samt internprissättning för myndigheter. Dessa riktlinjer 
är uppbyggda i tre rapporter, master file, local file samt land-för-land-rapport (Longhorn, 
Rahim och Sadiq 2016). Trots att dessa rapporter endast ska lämnas till myndigheter har 
Areskog Bjurling (2013) kunnat konstatera i sin studie att det finns företag som frivilligt 
väljer att publicera denna information i bolagets årsredovisning. 
 

3.2.2 Internprissättning 
 
En vanlig strategi för att skatteplanera är som tidigare nämnts genom internprissättning. 
Genom internprissättningen flyttar multinationella företag dess vinster till ett land med låga 
skattesatser, ett skatteparadis (Gribnau 2015). Internprissättning används på transaktioner av 
varor eller tjänster som förs mellan företag inom samma bolag. Det är ett vanligt problem i 
nästan alla företag och är en grundläggande redovisningsfråga på alla nivåer i verksamheten 
(Ulmer, Ethrige & Marsh 2013). Arvidsson (1990) lyfter fram att internpriser har ofta ett 
vanligt inslag i multinationella företag för att kunna styra, motivera och kontrollera 
koncernens olika bolag. Det förutsätter att internprissystemet är företagsekonomiskt neutralt 
för att ledningen skall kunna utvärdera de enskilda bolagen (ibid). Ulmer, Ethrige och Marsh 
(2013) poängterar att en intern prispolitik som inte är rättvis och rimlig kan komma att skapa 
en förvrängning av verksamheten. Därför menar Arvidsson (1990) att det sätter större krav på 
styrning och kontroll. Det handlar inte bara om att se lönsamheten i de enskilda bolagen utan 
även beakta koncernen i stort vilket kräver ekonomiska överväganden. En sådan 
internprispolitik innebär ofta en centralisering av internprissättningen, vilket kan gå emot ett 
företags strävan att divisionalisera och decentralisera (ibid). 
 
Areskog Bjurling (2013) som har på uppdrag för Swedwatch, som är en frivilligorganisation 
och partipolitiskt obunden forskningsorganisation, utfärdat en rapport av internprissättning 
som ett CSR-problem. Internationell skatteflykt lyftes upp i rapporten som att det beror till 
störst del på felaktig prissättning (ibid). En armlängds avstånd är en princip som både OECD 
och de flesta länder använder vid fastställande av internprissättning. Denna princip grundar 
sig i att prissättning sker som om parterna hade varit oberoende (Ulmer, Ethrige & Marsh 
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2013). Trots att principen generellt är accepterad världen över menar Ulmer, Ethrige och 
Marsh (2013) att det finns brister med den. 
 
Areskog Bjurling (2013) poängterar att internprissättning i sig är inte olagligt men det skapar 
utrymme för multinationella bolag att sätta priser som gynnar bolaget. I många 
utvecklingsländer saknas de detaljerad lagstiftning för internprissättning vilket ger detta 
utrymme till skatteplanering för multinationella bolag (ibid). Samtliga bolag som 
presenterades i Areskog Bjurlings rapport (2013) uppger att konkurrensskäl är den främsta 
anledningen till att de inte redovisar mer siffror kring deras internprissättning. I de finansiella 
rapporterna finns de knapp information kring ägandet (indirekt och direkt). För att kunna visa 
på ett företags ansvar att betala skatt är det viktigt att kunna följa koncernens ägande över 
landsgränser. Att stater kräver rapportering från indirekt ägande är mycket ovanligt och 
internationellt sätt skapas vanligt omfattande undantag kring rapportering även det direkta 
ägandet (ibid). 
 

3.2.3 Transparens av företagets beskattning och interna transaktioner 
 
Enligt Arvidsson (2010) läggs det idag ett större fokus kring att företag kommunicerar sitt 
ansvarstagande. Sikka (2010) uppmärksammar dock att skatteplanering är något som får lite 
uppmärksamhet, i företagens rapporter, i samband med CSR. Han tycker att detta samband 
borde få mer utrymme i dessa rapporter eftersom organiserad skatteflykt kan resultera i 
sociala konsekvenser. Skatteintäkter används för att finansiera infrastrukturen och skapar 
möjligheten för en ekonomisk och social utveckling för att förbättra livskvaliteten för 
miljontals människor. För att möjliggöra detta krävs det att företag lever upp till sina löften 
om ansvarsfullt och etiskt uppförande så att staten erhåller de skatteintäkter de behöver för att 
kunna ge stöd (ibid). 
 
Sikka (2010) lyfter fram i sin undersökning att trots att företagen gav antydningar om 
öppenhet och integritet så var det inget företag som meddelade sina skatteplaneringsmetoder 
till sina intressenter. Det fanns inte heller några förklaringar kring de eventuella sociala 
konsekvenser som uppkommer genom att företagen undviker skatt. Eftersom företag får 
möjligheten att verka i ett land så bör man se regeringen som en intressent. Likt andra 
intressenter såsom aktieägare så får även regeringen avkastning, men då i form av skatt. Ett 
lands infrastruktur har en direkt påverkan på företags förmåga att verka i ett land. Denna 
resurs utvecklas och underhålls av regeringen, för att de ska täcka denna kostnad måste staten 
samla in pengar. Detta görs delvis genom att beskatta företag som verkar i landet.  Skatt kan 
ses som en motprestation från företag mot rätten att disponera landets tillgångar (ibid). Som 
en lösning kring problemet föreslår Sikka (2010) att staten ska sätta större press på företagen 
genom att kräva mer upplysningar om företagets strategier för att undvika skatt. 
 
Sikka (2010) har i sin studie konstaterat att det finns ett stort gap i vad företag påstås göra och 
hur de verkligen handlar. Han identifierar att företag utvecklar två kulturer, en som lovar 
etiskt beteende och en med frikopplade organisatoriska metoder som riktar in sig på att 
förbättra resultatet. Att undvika och undgå skatt är en del i att förbättra resultatet. Företag 
använder vanliga tekniker som internprissättning, royalty program, skatteparadis och noggrant 
strukturerade transaktioner för att minimera eller undvika skatt. Företagsledare har på eget 
initiativ ägnat sig åt skatteplanering i hopp om att uppnå högre vinster, ersättning, status och 
media utmärkelser (ibid). 
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3.2.4 Företagens sociala ansvar (CSR) 
 
Corporate Social Responsibilty (CSR) är ett brett begrepp som har under de senaste åren fått 
en ökad betydelse i litteraturen (Sikka 2010). Under en längre tid har CSR använts som en 
explicit ram för att bättre förstå samspelet mellan företagens verksamhet och samhälle. Som 
en kontrast till 50-talets allmänna acceptans av företagens legitimitet väcktes under 60-talet 
ett stigande socialt ansvar för företagen. Under 90-talet uppstod en ökad globalisering, 
institutionalisering och en strategisk överensstämmelse mellan socialt medvetande och 
lönsamhet. Det växte sig starkare under en tid framåt och fick CSR att bli en central roll i 
många företag (Carroll 2015). 
 
Globalt är det känt som ett språk och ett perspektiv. Det har alltmer blivit centralt att företag 
förväntas göra mer än att tjäna pengar och att följa lagen. I en marknad som är 
konkurrenskraftig och dynamiskt förväntas ett företag idag spetsa till det sociala ansvaret med 
etik och filantropi. Företag förväntas vara etiska eftersom lagen ofta inte är tillräcklig (Carroll 
2015). Carroll (1991) definierar socialt ansvar genom att låta CSR omfatta ekonomiska, 
juridiska, etiska och filantropiska förväntningar som samhället har på företaget under en given 
tidpunkt. EU kommissionen har under 2011 uppgraderat sin definition av CSR från “frivillig 
riskminimering” till “företag ansvar för den gentemot samhället” (European Commission 
2011). 
 
Företag drivs primärt av att delta i CSR-aktiviteter för att undvika ett erhållande av negativa 
effekter istället för att drivas av att göra sociala förändringar. Många drivs inte heller av att 
vara bäst inom CSR, utan att de nöjer sig i att vara “tillräckligt bra”. Företagen når på så sätt 
upp till samhällets acceptans av att vara ett ansvarsfullt företag utan att tillägna allt för mycket 
resurser (Arvidsson 2010).  
 

3.3 Teorier 
 

3.3.1 CSR-pyramiden 
 
Den moderna definitionen av CSR skapades av Archie Carroll år 1991 då han för första 
gången presenterade CSR med hjälp av en pyramid (se figur 3.1). The pyramid of Corporate 
Social Responsibilty är ett ramverk som är uppbyggt av fyra huvudblock vars syfte är att få 
företag att förstå vikten av deras sociala ansvar. Blocken består utav ekonomiskt ansvar som 
betyder att företag ska vara vinstdrivande, rättsligt ansvar som lägger vikten kring att företag 
ska lyda under lagen, etiskt ansvar pekar mot ett etiskt handlande och filantropiskt ansvar som 
står för att företag ska vara goda företagsmedborgare (Carroll 1991).  
 
Figur 3.1 illustrerar de fyra komponenterna som tillsammans utgör CSR enligt Carroll (1991). 
CSR-pyramiden beskriver CSR utifrån en pyramid där den första komponenten, det 
ekonomiska ansvaret, är basen som sedan byggs på med resterande tre komponenter (ibid). 
Carroll (1991) säger att detta kan resultera i att traditionalister ser det ekonomiska ansvaret 
som viktigare än resterande block. Detta är ett sätt att simplifiera CSR-pyramiden. Företag ska 
lägga fokus på pyramiden i sin helhet och använda den i de beslut och åtgärder som företaget 
tar (ibid).  
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Figur 3. 1 CSR-Pyramiden (Carroll 1991) 

 
Carroll (1991) presenterar det ekonomiska ansvaret som grunden för CSR-pyramiden och är 
en bas för att resterande ansvar ska kunna uppfyllas. Målet med det ekonomiska ansvaret är 
att tillhandahålla samhället tjänster och produkter som efterfrågas samtidigt som företaget 
förväntas gå med vinst. Vinstmotivet är det primära målet med att driva en verksamhet, men 
över tid har vinstmaximering fått ett allt större fokus (ibid). 
 
Kriterier gällande ett företags ekonomiska ansvar (Carroll 1991): 
 
1. Det är viktigt att verka på ett sätt som är konsekvent med att maximera vinsten per aktie. 
2. Det är viktigt att engagera sig i att vara så lönsam som möjligt. 
3. Det är viktigt att bibehålla en stark konkurrensförmåga. 
4. Det är viktigt att bibehålla en hög nivå av verksamhetseffektivitet. 
5. Det är viktigt att en framgångsrik verksamhet definieras som en som har en stabil 
lönsamhet. 
 
Nästa block som utgörs i pyramiden är det rättsliga ansvaret och betyder att företag ska följa 
de lagar och föreskrifter som utfärdas där verksamheten verkar (Carroll 1991). Carroll (1991) 
anser att definitionen av ett framgångsrikt företag är ett företag som uppfyller sina rättsliga 
skyldigheter. Det ekonomiska ansvaret och det lagliga ansvaret samexisterar och utgör 
därmed ett starkt fundament till CSR-pyramiden (ibid) 
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Kriterier gällande ett företags rättsliga ansvar (Carroll 1991): 
 
1. Det är viktigt att verka på ett sätt som stämmer överens med förväntningarna från regering 
och lag. 
2. Det är viktigt att följa olika statliga och lokala regleringar. 
3. Det är viktigt att vara en laglydig företagsmedborgare. 
4. Det är viktigt att ett framgångsrikt företag definieras som ett företag som uppfyller sina 
rättsliga skyldigheter. 
5. Det är viktigt att tillhandahålla varor och tjänster som åtminstone uppfyller minimala 
lagkrav. 
 
Det ekonomiska ansvaret tillsammans med det rättsliga ansvaret ligger till grunden för 
företagens ansvar gentemot samhället och de styrs av lagar och regler. Dessa block täcker inte 
in samhällets förväntan som faller utanför dessa lagar och regler (Carroll 1991). Carroll 
(1991) lyfter fram att rättvisa gentemot företagets intressenter (kunderna, samhället, anställda 
och aktieägare) är ett exempel på när dessa block inte räcker till. Syftet med det etiska 
ansvaret är därför att täcka denna lucka i samhällsansvaret. Det etiska ansvaret begär att 
företaget ska verka på ett sätt som överensstämmer med samhällets förväntningar och etiska 
normer. Samtidigt ska företaget vara mottaglig för nya normer. De etiska riktlinjer som finns i 
samhället ligger ofta till grunden för reform av lagar och regler (ibid). 
 
Kriterier gällande företags etiska ansvar (Carroll 1991): 
 
1. Det är viktigt att verka på ett sätt som stämmer överens med samhällets förväntningar och 
etiska normer. 
2. Det är viktigt att erkänna och respektera nya eller utveckla etiska/moraliska normer som 
antagits av samhället. 
3. Det är viktigt att förhindra etiska normer från att utsättas för fara till följd av att uppnå 
företagets mål. 
4. Det är viktigt att gott företagsmedborgarskap definieras som att man gör vad som förväntas 
både moraliskt och etiskt. 
5. Det är viktigt att erkänna att företagets integritet och etiska beteende är mer än bara följa 
lagar och regler. 
 
Företagets filantropiska ansvar omfattar de händelser som är en följd av samhällets 
förväntningar och etiska normer. Ett företag som tar sitt filantropiska ansvar gör det genom att 
bidra med ekonomiska resurser till samhället i form av bidrag, till exempelvis utbildning, 
kultur eller miljö. Bara för att ett företag inte uppfyller det filantropiska kriterierna betyder det 
inte att samhället ser verksamheten som oetisk (Carroll 1991). Carroll (1991) uttrycker det 
filantropiska ansvaret som grädden på moset, som ett tillägg med extra finess. 
  
Kriterier gällande ett företags filantropiska ansvar (Carroll 1991): 
 
1. Det är viktigt att verka på ett sätt som stämmer överens med det filantropiska och 
välgörande förväntningarna som samhället har. 
2. Det är viktigt att främja konst och kultur. 
3. Det är viktigt att chefer och anställda deltar i frivilliga och välgörande aktiviteter inom 
deras lokala samhälle. 
4. Det är viktigt att ge bistånd till privata och offentliga utbildningsinstitutioner. 
5. Det är viktigt att frivilligt främja projekt som förbättrar ett samhälles ”livskvalitet”. 
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När CSR-pyramiden först publicerades presenterade Carroll (1991) det filantropiska ansvaret 
som något extra utöver samhällets förväntan. I en aktuell studie från 2016 anser Carroll 
(2016) att praktiskt taget alla definitioner av CSR inkluderar det filantropiska ansvaret. Vissa 
definitioner ser till och med endast filantropiska handlingarna som CSR och exkluderar 
därmed resterande ansvarsområden (ibid). Carroll (2016) ser även att vissa definierar CSR 
som handlingar vars motiv endast drivs av frivillighet och av vad som är etiskt rätt. Andra 
argumenterar för att CSR även kan vara handlingar som har skett på grund av juridiska lagar 
och regler (ibid).  
 
I studien från 2016 kommenterar Carroll (2016) flera egenskaper som inte nämnts när CSR-
pyramid först publicerades. Exempelvis kommenterar Carroll (2016) att etik är något som 
genomsyrar hela pyramiden. Även ifall det etiska ansvaret har en egen plats i pyramiden, så 
återfinns även etik i pyramidens alla block. Ekonomiska ansvaret säger att det är etiskt 
lämpligt att ägarna ger avkastning på deras investeringar (ibid). När det kommer till rättsliga 
ansvaret säger Carroll (2016) att etik ligger till grunden för våra lagar och regler och på så sätt 
genomsyrar etik det rättsliga ansvaret. Det tredje ansvarsområdet i pyramiden är etik vilket 
inkluderar både lagar och praxis, men går även utöver dessa minimalistiska förväntningar och 
handlar efter vad som är etiskt rätt (ibid). Slutligen har vi det filantropiska ansvaret som 
Carroll (2016) ser att det finns två sätt att uppnå. Han menar på att det endast är ett av sätten 
som genomsyras av etik. Företag som sysslar med filantropiska handlingar för att framställa 
sig som “ett bra företag” drivs av vad som är strategiskt lämpligt och därför inte av etik. De 
företag som istället väljer att bedriva filantropisk välgörenhet efter vad som är rätt att göra, 
kommer genomsyras av etik (ibid).   
 
Spänningar och avvägningar är ytterligare ett ämne som Carroll (2016) tar upp. När företag 
försöker uppfylla alla fyra ansvarsområden kommer de uppstå spänningar och avvägningar av 
deras handlingar. Balansen mellan det ekonomiska, rättsliga, etiska och filantropiska varierar 
och det kommer inte finnas ett korrekt svar i hur företag ska balansera dessa. På kort sikt 
kommer utgifter för de rättsliga, etiska och filantropiska handlingarna ställa sig i konflikt med 
det ekonomiska ansvaret eftersom dessa utgifter kan minska lönsamheten (ibid). Carroll 
(2016) menar på att detta är ett traditionellt sätt att se på hur spänningar uppstår mellan de 
olika handlingarna. Han kontrar med att dessa antaganden inte längre är giltiga, istället har de 
sociala handlingarna visat sig leda till ekonomisk gynnsamma situationer på lång sikt (ibid).  
 
CSR-pyramiden är skapad för att användas i sin helhet (Carroll 1991; Carroll 2016). Ändå är 
det många som under åren har tolkat pyramiden som en hierarki där vissa block uppfylls före 
något annat block (Carroll 2016). Carroll (2016) menar att ordningen och placeringen av 
blocken endast ska illustrera företagets existens i samhället. De ekonomiska och juridiska 
ansvarsområdena är grundläggande krav från samhället, medan det etiska och filantropiska är 
förväntningar från samhället. För att uppnå det sociala kontraktet måste alla ansvarsområden 
uppfyllas samtidigt och därmed måste pyramiden ses som en helhet (ibid).  
 

3.3.2 Legitimitetsteorin 
 
Deegan (2002) definierar legitimitet som en resurs företag är beroende av för att överleva på 
marknaden. Det är en resurs som företaget också kan påverka och manipulera. Ett företag 
uppnår god legitimitet när de gör anspråk på samhällets förväntningar. Sociala uppfattningar 
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och värderingar är något som förändras med tiden vilket gör att statusen för ett företags 
legitimitet kan vara svårt att fastställa (ibid). 
 
Legitimitet är något som länkar och överlappar med andra teorier så som institutionell teori 
och intressentteorin. Legitimitetsteorin är en teori som härrör från politik ekonomisk teori. 
Den politisk ekonomiska teorin, även legitimitetsteorin, omfamnar samhället, politik och 
ekonomi som oskiljaktiga frågor. Det skapar ett bredare perspektiv för att förstå hur en 
organisation fungerar och vilken information de väljer att lämna ut (Deegan 2002). Deegan 
(2002) förklarar att legitimitetsteorin, likt intressentteorin och politik ekonomisk teori, är 
därför en systemorienterad teori. Det innebär att de anser att företag påverkar och påverkas av 
de samhällen där de verkar. Teorin betraktar förhållandet mellan organisationen och samhället 
i stort. En organisation ses därför inte isolerat utan betraktas ur samhället som helhet. Genom 
att se företag som en del av ett bredare samhällssystem indikerar det att företag inte anses ha 
en inneboende rätt till resurser eller i själva verket existera (ibid). 
 
Alla sociala institutioner är verksamma i samhället genom ett socialt kontrakt, explicit eller 
implicit. Dess existens och tillväxt bygger på att de tillgodoser samhället i allmänhet och att 
de ger ekonomiska, sociala eller politiska fördelar för grupper vars värdesystem står i 
proportion till företagets värdesystem. Samhället ger möjlighet för företag att äga och utnyttja 
samhällets resurser som en del av den allmänna miljön. De existerar endast i den utsträckning 
som samhället förväntar att fördelarna överstiger kostnaderna för samhället. Skulle samhället 
anse att ett företag har åsidosatt det sociala kontraktet oavsett hur väl de utför ekonomiskt så 
kommer företagets överlevnad att hotas (Deegan 2002).  
 
Rayman-Bacchus (2006) lyfter upp att företag kommer ha ett kontinuerligt tryck mot 
legitimiteten på grund av de spänningar som finns mellan sociala förändringar och företagets 
beteende. Fernando och Lawrence (2014) fortsätter diskutera att när företag verkar i en 
dynamisk miljö kan det vara svårt att uppnå kongruens mellan organisationens mål och 
samhällets förväntningar. Det ger upphov till ett så kallat legitimitetsgap när samhället inte 
uppfattar att företaget faktiskt har agerat i enlighet med hur de ska agera. Företagets 
legitimitet kan hotas på andra sätt som ett resultat av oförutsedda händelser som påverkar dess 
rykte. Dessa luckor eller hot utgör en risk för företaget och för att motverka dessa behöver 
företaget legitimeringsstrategier (ibid). Chelli, Durocher och Richard (2014) poängterar att 
dessa legitimeringsstrategier kräver ett godkännande samt att de är kongruenta med de värden 
hos de intressenter som de måste samverka med. Tvingande, mimetiska och normativa 
processer får företagsledare att utveckla åtgärder som överensstämmer med igenkännande 
institutionella mönster. Dessa isomorfiska processer gör att företaget samverkar med dess 
aktörer i en social konstruktion som gör att de erhåller legitimitet (ibid). 
 
Rayman-Bacchus (2006) skiljer på två typer av legitimitet, konkurrenskraftig och social 
legitimitet. Den konkurrenskraftiga legitimiteten grundar sig i att bygga konkurrensfördelar 
genom differentiering. För att nå detta behöver framgångsrika företag hitta en balans mellan 
överensstämmelse och avvikelse som håller sig inom rimliga gränser. Dessa gränser kan ses 
som sociala avvikelser där företaget behöver beakta kognitiva och emotionella bedömningar 
för att företagets åtgärder ska bli acceptabla hos särskilda intressenter. För att upprätta 
legitimitet i den sociala legitimiteten finns tre strategier. Den första strategin bygger på att 
företaget ändrar sitt beteende så att det överensstämmer med omgivningens förväntningar. 
Den andra bygger på att de ändrar eller hanterar de uppfattningar omgivningen har på 
företagets legitima åtgärder. Den sista strategin skapas av att företaget köper legitimitet 
genom symbolik, exempelvis publicera en hållbarhetsredovisning (ibid).  
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Redovisning ses som ett legitimerings verktyg då det förmedlar en kartläggning mellan 
värden och handling. Denna roll utgörs genom att strukturera relationer mellan aktörer och 
agerar som ett element under vilket organisatorisk styrning utövas (Richardson 1987). Att 
koppla redovisningspraxis till sociala värden och ekonomiska insatser gör dessa åtgärder 
legitima (Georgiou & Jack 2011). Legitimitetsteorin förespråkar att företaget fullgör sitt 
sociala ansvar genom att föra en dialog med samhället genom CSR-information. 
Hållbarhetsredovisning används därför oftare som ett legitimeringsverktyg snarare än en 
redovisningsmekanism (Chelli, Durocher & Richard 2014). 



- 26 - 
 

4 Empiri 
 

4.1 Inledning 
 
I empirin presenteras resultatet av urvalets ifyllda kodschema. Datamaterialet grundar sig 
enbart på företagens årsredovisning för 2016. Texten inleder med en inledning om projektet 
BEPS som har legat till grunden för utformning av kodschemat, följt av en presentation kring 
varje företag var för sig. Presentationen av varje företag kommer inledas med en beskrivning 
av företaget och dess verksamhet, följt av master file, local file och land-för-land-
rapportering. Kapitlet avslutas med en sammanställning av det empiriska resultatet för att föra 
fram likheter och skillnader mellan företagen. 
 

4.2 BEPS action 13 - grunden till kodschemat 
 
Kodschemat (se bilaga 1) grundar sig på de riktlinjer som OECD har skapat i projektet BEPS 
action 13. Detta projekt förväntas träda i kraft under 2017 för G20-länder (Longhorn, Rahim 
och Sadiq 2016). Longhorn, Rahim och Sadiq (2016) konstaterar att riktlinjerna i BEPS praxis 
grundar sig på att multinationella företag ska öka transparensen för deras verksamheter för att 
på så sätt underlätta för myndigheter att kräva rätt skatt. De dokument som efterfrågas i action 
13 delas in i tre komponenter, master file, local file och land-för-land-rapportering. 
 
Dessa tre filer ska skickas till skattemyndigheten för respektive land (Longhorn, Rahim & 
Sadiq 2016) vilket leder till att denna information inte nödvändigtvis behöver redovisas i 
årsredovisningen. Areskog Bjurling (2013) ser ändå att vissa företag väljer att inkludera denna 
typ av information i sin årsredovisning för att öka sin transparens till allmänheten. Av den 
anledningen har vi valt att utforma kodschema efter BEPS action 13 för att titta på vårt urvals 
transparens kring beskattning samt internprissättning.  
 
Enligt BEPS riktlinjer för action 13 redogör OECD att multinationella företag först och främst 
måste redogöra för deras globala verksamhet och bolagets policy för internprissättning. 
Master file ska tillhandahålla information kring koncernen såsom dess skattepolicy 
(Longhorn, Rahim & Sadiq 2016). I kodschemat utgör riktlinjer för master file punkt 1.1–1.3. 
Local file ska redogöra kring information på bolagsnivå om bolagens internprissättning (ibid). 
I kodschemat utgör dessa riktlinjer av punkt 2.1–2.3. Informationen ska inkludera väsentliga 
interna transaktioner, vilka priser dessa transaktioner har samt vilken internprissättningsmetod 
som bolaget använder. Till sist efterfrågas en land-för-land-rapportering där företaget 
förväntas lämna information om sin verksamhet specifikt till i de länder företaget har 
verksamheter i (ibid). Följande kategorier ska inkluderas i rapporten och är därför grunden till 
kodschemat för punkt 3.1–8.2. Dessa kategorier är verksamhet, vinster, försäljning, anställda, 
tillgångar och inkomstbeskattning och skall rapporteras utifrån varje land. OECD anser att 
dessa tre dokument kommer underlätta för skattemyndigheterna i respektive land att 
identifiera ifall skatteplanering sker med hjälp av internprissättning (ibid). 
 
 



- 27 - 
 

4.2.1 Rio Tinto 
 
Rio Tinto är ett brittiskt gruvföretag och grundades 1873. De har alltså varit verksamma inom 
branschen i mer än 140 år. De utvinner kol, järn, koppar, uran, guld och diamanter. Det är ett 
globalt företag som är verksamma i ca 35 länder med en arbetskraft på 51 000 stycken 
medarbetare. Företaget är listat på Australian Securities Exchange, London Stock Exchange 
och New York Stock Exchange. Deras strategi drivs av att leverera värde för deras aktieägare 
samtidigt som de värdesätter en hållbar affärsverksamhet (Rio Tinto 2016). 
 
Master file 
Rio Tinto anser att sig själva verka som en god samhällsmedborgare vilket innebär att de ska 
de verka med hög etisk standard. Detta tillämpas genom företagets skattepolicy Communities 
and Social Performance standard, CSP, som innebär att de skall dela med sig av de vinster 
och fördelar som verksamheten skapar. Det innebär att utöver de skatter och royalties som 
företaget betalar till regionala och federala myndigheter bidrog företaget med $166 miljoner 
till olika samhällsprogram. Rio Tinto bidrar till 1294 stycken olika program vars ändamål är 
att utveckla och stötta länders hälsa, utbildning, skydd mot miljön, bostadsmöjligheter, 
lantbruk och affärsutveckling. Företaget ser sin beskattning som ett bidrag till att staten kan 
utveckla infrastrukturen, sjukvård och annan offentlig verksamhet. Rio Tinto publicerar även 
en frivillig offentlig separat skatterapport kring företagets beskattning för att öka dess 
transparens gentemot dess intressenter. Genom detta faktum uppfyller företaget 1.1 i 
kodschemat. 
 
Huruvida företag använder en specifik policy för just internprissättning framgår inte i deras 
årsredovisning eller om de ser internprissättning som en del av deras skattepolicy. Därför ser 
vi inte att de uppfyller 1.2 i kodschemat. Rio Tinto är verksamma inom ett stort antal 
jurisdiktioner och är föremål för lokala skattemyndigheter gällande frågor rörande 
internprissättning, indirekta skatter och andra transaktioner. Det sker bland annat en 
diskussion med australiensiska staten hur internprissättningen ska fastställas på vissa 
transaktioner mellan Rio Tintos enheter i Australien och koncernens kommersiella centrum i 
Singapore för en period sedan 2009. De framställer inte om de har några nuvarande 
anklagelser kring deras beskattning, men ändå bedömer vi att de är tillräckligt transparenta för 
att uppfylla 1.3. 
 
Local file 
Punkt 2.2 uppfyller Rio Tinto genom att de redogör att interna transaktioner inom koncernen 
sker till ett armlängdspris i enlighet OECD:s riktlinjer samt genom lokala skatterestriktioner. I 
samband med att företaget har vissa osäkra skattepositioner så läggs ett fokus kring 
internprissättningen som tidigare nämnts mellan enheter i Australien och koncernens 
kommersiella centrum i Singapore. Detta är belyst i årsredovisningen not 2 och 9, därav 
uppfyller företaget punkt 2.3 genom att belysa väsentliga interna transaktioner. Företaget 
lägger inte fokus kring andra interna transaktioner men huruvida detta görs i företagets 
frivilliga skattepublikationen framgår inte. Eftersom dessa interna transaktioner inte går att 
följa i årsredovisningen har vi bedömt att företaget inte uppfyller punkt 2.1. 
 
Land-för-land 
I not 33 i årsredovisningen redogör de för vilka länder företaget har verksamheter i, därav 
uppfyller de punkt 3.1. I tabell 4.1 redogörs kring vilka av dessa länder som företaget har 
verksamhet i som utgör skatteparadis (Areskog Bjurling 2013). Utav de 50 länder som 
bedöms som skatteparadis (se bilaga 8) så driver företaget verksamheter i 11. Huruvida den 
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finansiella ställningen är för bolagen i respektive land framgår inte. Företaget redogör endast 
finansiell ställning för oberoende och joint venture bolag. Detta lever inte upp till att företaget 
uppfyller kategori 4, 5 och 7. Antalet anställda redogörs blandat efter länder och kontinenter. 
De använder även en kategori “övrigt” som består av 749 stycken anställda av totalt 51 029 
som är för hela koncernen. “Övrigt” inkluderar Mellanöstern (exkluderat Oman som räknas in 
i kategorin Afrika), Indien, Singapore och andra länder i Asien. Denna kategorisering 
representerar inte punkt 6.1 i kodschemat då det inte är specifikt för varje land. 
 
Rio Tinto har betalat 4 miljarder dollar i skatter men vi finner inget som stödjer 8.1, att de 
redogör kring hur beskattningen är fördelade per land. Det är viktigt att poängtera att företaget 
faktiskt utgett en separat skatterapport som vi inte tar hänsyn till där det möjligen redogör för 
detta. I årsredovisningen presenteras skatteförluster och avdragsgilla temporära skillnader 
huvudsakligen i Australien, Kanada, Frankrike, USA och Mongoliets beskattningsbara 
enheter. Dessa enheter har möjligheten att reducera framtida skattebetalningar i framtiden. 
Det framgår under not 17 vilket gör att de uppfyller punkt 8.2 i kodschemat. 
 

4.2.2 Vodafone 
 
Vodafone är en brittisk mobiltelefonoperatör vars verksamhet bedrivs i 54 länder runt om i 
världen. Vodafone grundades 1984 som ett dotterbolag, medan bolaget blev fristående 1991. 
Företaget har utvecklat sitt utbud från mobiltelefon till att även tillhandahålla en blandning av 
kommunikationsservice så som mobil, fast bredband, videoinnehåll, moln samt internet 
erbjudanden. Företaget är listat på London Stock Exchange och på New York Stock Exchange 
(Vodafone 2016). 
 
Master file 
Vodafone skriver i sin årsredovisning att de har ett pågående transparens projekt som 
inkluderar aspekter om företaget som är källa till aktuella samhällsdebatter. Som en del av 
detta bygger beskattning och ekonomiskt bidragande på att företaget är transparent i 
företagsbeskattningen. I årsredovisningen skriver även företaget att skatt är viktigt. Detta 
anser vi är tillräckliga strategiska beslut för att företaget ska uppfylla 1.1 i kodschemat som 
avser ifall koncernen har en skattepolicy. Eftersom företaget är verksamt i flera jurisdiktioner 
så utgör de en risk i att bli föremål för skatteanklagelser. Denna risk identifieras i 
årsredovisningen samtidigt som de nämner att implementeringen av OECD:s BEPS kommer 
påverka framtida beskattning. I not 30 i årsredovisningen tar Vodafone upp ett flertal 
pågående rättsligt förfarande angående beskattningen i Indien. Dessa anklagelser uppgår till 
totalt 1,4 miljarder dollar plus ränta och finansiella påföljder. Denna upplysning kring en 
skatteanklagelse gör att de uppfyller punkt 1.3 i kodschemat. 
 
Någon internprissättningspolicy framgår inte att Vodafone använder sig av, därför uppfylls 
inte 1.2 i kodschemat. Företaget upplyser ändå att de tillämpar IAS 24 vilket ska ge läsaren 
information kring hur redovisningsenheten påverkar sin finansiella ställning genom 
transaktioner mellan närstående parter.  
 
Local file 
I not 31 gör företaget upplysningar kring hur mycket de interna transaktionerna har varit. Där 
redogör de att det främst gäller transaktioner mellan bolag i Italien, Australien, Indien och 
Storbritannien. De informerar, som tidigare nämnt, att de tillämpar IAS 24 för dessa 
transaktioner. Företaget redogör kring interna transaktioner därav uppfyller de 2.1, men de 
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lyfter även upp vilka parter som är väsentliga vilket gör att de uppfyller 2.3 i kodschemat. 
Huruvida vilket pris eller vilka internprissättningsmetoder dessa transaktioner sker till 
framgår inte, 2.2 i kodschemat uppfylls därmed ej.  
 
Land-för-land 
I not 33 upplyser Vodafone kring vilka länder de har verksamheter i och uppfyller därför 3.1 i 
kodschemat. Av de 50 länder som anses vara skatteparadis (se bilaga 8) har företaget 
verksamheter i 10 av dessa länder. I tabell 4.1 ges en sammanställning kring vilka dessa 
länder är. För att bidra skattemässigt och ekonomiskt är företaget transparenta i sin 
företagsbeskattning vilket inkluderar land-för-land-rapportering. I årsredovisningen redovisar 
de en vinst innan skatt samt intäkter för olika länder. Vissa länder ingår i en samlingspost som 
övrigt, trots allt har vi bedömt att företaget uppfyller 4.1 och 5.2. I dessa upplysningar framgår 
inte det skattemässiga resultatet samt interna intäkter för dessa länder, vilket gör att de inte 
uppfyller 4.2 och 5.1. Eftersom de inte redovisar det skattemässiga resultatet så framkommer 
inte heller vilken beskattning som sker i landet och därför uppfyller de inte 8.1. I 
årsredovisningen framför företaget deras uppskjutna skatter och lyfter upp väsentliga länder 
där detta är aktuellt. Det ges ändå ingen status för respektive land vilket gör att vi bedömer att 
Vodafone inte uppfyller 8.2.  
 
Antalet anställda uppgår till 111 684 stycken och i not 25 ges en uppdelning på respektive 
land. Företaget adderar ett flertal länder under en samlingspost för övrigt. Trots detta anser vi 
att det är tillräckligt för att de ska uppfylla 6.1. Även tillgångarna är uppdelade utifrån detta 
sätt, de lyfter fram ett antal länder samt har en samlingspost för övrigt. Tillgångsposten består 
av goodwill, andra immateriella tillgångar samt materiella tillgångar. Detta ger tillräckligt 
med upplysning för att de ska uppfylla 7.1. 
 

4.2.3 Unilever 
 
Unilever är ett av de största företagen inom handel för dagligvaror, såsom hygienprodukter, 
tvättmedel och livsmedel. Företaget har runt 400 varumärken globalt och lokalt, exempel på 
deras varumärken är Axe, Knorr, Dove, Magnum och Lipton. Det är ett globalt företag med 
169 000 stycken anställda som har verksamheter i över 100 länder och deras produkter är 
tillgängliga i över 190 länder.  Unilever är ett brittiskt-nederländskt företag som grundades 
1930 och har två moderbolag, Unilever NV i Nederländerna och Unilever PLC i 
Storbritannien. De båda bolagen har samma styrelse och är verksamma som ett företag 
(Unilever 2016). 
 
Master file 
Unilever värnar om sitt sociala kontrakt och ser sig själva ha ett ansvar gentemot samhället. I 
sitt ansvar ser de beskattningen som en del till att bidra till samhället. I årsredovisningen 
uttrycker de att beskattningen skapar fördelar för oss alla och därför ser Unilever 
beskattningen som grunden för ett hälsosamt samhälle. De uttrycker även att skatter som 
företag betalar blir som en motprestation i det sociala kontraktet för att företag ska få vara 
verksamma. Unilever följer skattelagstiftningen utifrån de länder där de är verksamma. När 
det inte finns en tydlig skattelagstiftning eller när den inte har utvecklats i takt med aktuella 
regelverk så väljer Unilever att betala skatt på ett ansvarsfullt sätt. Utifrån detta driver 
Unilever en global skattepolicy utifrån vad som är aktuellt, exempelvis tar de hänsyn till 
BEPS. Företaget uppfyller därför 1.1 i kodschemat. 
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Huruvida de är föremål för några skatteanklagelser framgår inte därför uppfyller de inte 1.3 i 
kodschemat. Företaget tar upp att det finns risker med beskattningen och därför använder de 
ett ramverk för detta. Unilever upplyser även att det finns skatterisker specifikt i Brasilien då 
de har en komplex skattelagstiftning. Interna transaktioner som sker inom bolag sker i 
enlighet med företagets policy kring internprissättning. Det inkluderar även försäljning till 
joint venture bolag samt liknande. Med detta uttryckt tycker vi att företaget uppfyller 1.2.   
 
Local file 
Som tidigare nämnts har Unilever en internprissättningspolicy, det framgår ändå inte i deras 
årsredovisning något om koncernens interna transaktioner. Det framgår inte heller vilka priser 
eller metoder som används för interna transaktioner samt så redogörs inte information kring 
om det finns några specifika transaktioner som är väsentliga för koncernen. På grund utav 
detta så uppfyller inte Unilever någon av de tre punkterna under kategori 2 i kodschemat.  
 
Land-för-land 
Unilever gör en presentation i årsredovisningen kring vilka länder de är verksamma i, därför 
uppfyller de 3.1. Utav dessa befinner sig 13 i ett skatteparadis av de 50 länder som 
klassificeras i bilaga 8. Trots denna redogörelse finns det ingen information kring vinster, 
försäljning, anställda, tillgångar och vilken beskattning som sker i landet. Av den anledningen 
uppfylls inte kategori 4, 5, 7 och 8 i kodschemat. Istället har Unilever valt att presentera denna 
information fördelat till fyra olika segmenten utifrån deras produkter. Inte heller för anställd 
görs en redogörelse kring antalet anställda per land, ändå väljer Unilever att presentera antalet 
anställda per kontingent. Detta räcker ändå inte för att företaget ska uppfylla kategori 6 i 
kodschemat. 
 

4.2.4 Starbucks 
 
Starbucks är amerikansk kaffekedja som bildades 1985 och är idag verksam i 75 länder med 
totalt 24 395 stycken caféer. De köper och rostar högkvalitativt kaffe som de sedan säljer 
tillsammans med ett utbud av handgjort kaffe, te, andra drycker samt en mängd färska 
livsmedel. Utöver deras stora varumärke Starbucks Coffee har de varumärken så som 
Teavana, Tazo, Ethos, La Boulange, Evolution Fresh och Seattle best coffee. Försäljning sker 
även genom licenser. Företagets stamaktier finns tillgängliga på NASDAQ Global Select 
Market (Starbucks 2016). 
 
Master file 
Starbucks drivs inte av någon specifik skattepolicy utan hänvisar till den befintliga 
skattelagstiftningen i respektive jurisdiktion. I årsredovisningen nämner de inte heller att de 
har någon policy för internprissättning. Vi bedömer därför att Starbucks inte uppfyller punkt 
1.1 och 1.2 i kodschemat. Istället väljer Starbucks att nämna att de använder sig av 
skatteplanerings strategier vars syfte är att fördela inkomster över de olika bolagen. Företaget 
nämner även att de därför blir granskade av olika skattemyndigheter så att dessa strategier 
faller innanför ramen av lagen. Företaget är för närvarande under granskning, eller kan bli 
föremål för prövning i olika jurisdiktioner för räkenskapsåren 2006 till 2015. De omfattas inte 
längre av USAs federala eller statliga undersökning för räkenskapsår före 2011, med undantag 
för en stad. De är inte heller ett föremål för granskning i några väsentliga internationella 
marknader före 2006. Även om Starbucks inte tar upp några specifika skatteanklagelser visar 
de ändå på att det finns pågående diskussioner vilket vi bedömer att de uppfyller 1.3 i 
kodschemat. 
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Local file 
Som tidigare nämnts så finner vi ingen internprispolicy för bolaget vilket även reflekterar i att 
vi inte kan se att de presenterar koncernens interna transaktioner i årsredovisningen. Därav 
kan vi inte heller hitta vilka priser eller metoder de använder för dessa transaktioner vilket 
resulterar i att vi inte tycker att de uppfyller 2.1 och 2.2. Vi tycker inte att de uppfyller 2.3 
eftersom de inte lyfter upp om de haft några väsentliga interna transaktioner. 
 
Land-för-land 
Bolaget är verksamt i 75 länder och delas upp samt rapporteras i fyra segment, Amerika (som 
inkluderar USA, Canada och Latinamerika), Asien, “EMEA” (Europa, Mellanöstern och 
Afrika) samt övrigt. Företaget listar upp de länder där de har operativa bolag samt licensbolag 
men har även en samlingspost övrigt. Utifrån detta tycker vi att Starbucks uppfyller 3.1. Av 
de länder som företaget redogör för utgör 5 stycken skatteparadis (se bilaga 8) som 
presenteras i tabell 4.1. Någon redogörelse för vad det finns för vinster, försäljning, anställda, 
tillgångar samt beskattning i dessa länder finns inte. Företaget redogör kring intäkter samt 
tillgångar uppdelat på olika regioner men ändå bedömer vi kategori 4, 5, 6, 7 och 8 i 
kodschemat som att de inte uppfylls. 
 

4.2.5 Glencore 
 
Glencore är ett brittiskt-schweiziskt råvaruhandelsbolag samt gruvföretag som grundades 
1974 i Jersey. Idag är det ett globalt företag som har sitt huvudkontor i Schweiz. De får 
råvaror från tredje part samt från egen produktion för att göra en försäljning till industrikunder 
inom bil-, stål-, kraftgenerering, olja och livsmedelsindustrin. Dess aktier handlas på London, 
Hongkong och Johannesburg börserna (Glencore 2016). 
 
Master file 
Glencore arbetar och har tillgångar på ett stort antal geografiska regioner och länder. Som ett 
resultat ser de sig själva som utsatta för ett brett spektrum av politiska, ekonomiska, 
regulatoriska och skattemässiga miljöer. Glencore ser därför att ett ansvar gentemot samhället 
som viktigt, därför har de från och med 2016 valt att publicera en årlig rapport för de 
betalningar som de gör till staten. Rapporten är utformad genom redogörelse kring vilka 
betalningar som görs i koncernen på en land-för-land och projekt-för-projektnivå. Den syftar 
till att öka transparensen samt så fastställer den vilken syn företaget har på skatt. Under 2016 
vidtog EU tillsammans med andra jurisdiktioner strängare åtgärder för den allt ökade 
aggressiva skatteplanering som sker av multinationella bolag. Dessa åtgärder resulterade i att 
EU ökade rapporteringskravet genom BEPS projektet vilket gjorde att Glencore ökade sin 
potentiella riskexponering jämfört med 2015. Företaget beaktar alltså aktuella restriktioner 
och har själva en policy för skatt vilket gör att vi bedömer att de uppfyller 1.1. Huruvida 
skattepolicyn inkluderar internprissättning framgår inte därför uppfyller de inte 1.2. Som 
tidigare nämnts lyfter företaget upp att det finns mycket risker som kan påverka företagets 
beskattning. I årsredovisningen skriver de vid flera tillfällen att de under 2016 värderar skatt 
som en av företagets största risker, men huruvida de är föremål för dessa risker framgår inte. 
Vi tycker därför inte att företaget uppfyller 1.3. 
 
Local file 
I årsredovisningen presenteras inte de interna transaktionerna samt inte de som är eller skulle 
vara betydande för koncernen. Som tidigare nämnts ger företaget ut en separat rapport med 
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betalningar till staten och huruvida de inkluderar internprissättning är inget vi kan ta hänsyn 
till i denna studie. De uppfyller inte 2.1 och 2.3 i kodschemat. De lyfter däremot upp att de 
interna transaktionerna sker till en armlängdsprincip vilket gör att de uppfyller 2.2. 
 
Land-för-land 
I årsredovisningen redogör företaget kring de länder som de är verksamma i och uppfyller 
därmed 3.1. Av de länder det är verksamma i utgör 7 av dem skatteparadis (Areskog Bjurling 
2013). Trots att det går att följa vilka länder de är verksamma i så går det inte att följa dess 
vinster, försäljning, tillgångar, anställda eller beskattning i årsredovisningen. Som tidigare 
nämnts lämnar företaget en separat land-för-land-rapportering där denna typ av information 
inkluderas. I årsredovisningen finns det finansiell information i sammandrag i not 31 
avseende Glencores dotterbolag som inte har något bestämmande inflytande. De redogör även 
för tillgångar men fördelat på olika geografiska regioner. Vi bedömer ändå att företaget inte 
uppfyller 4, 5, 6 och 7. 
 
Tidigare har information kring företagets beskattning varit en del av hållbarhetsredovisningen 
sedan 2010 samt deras engagemang i Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Det 
statliga bidraget uppgick 2016 till 5 miljarder dollar. Detta är något som presenteras i den 
separata rapporten och därför presenteras det inte i årsredovisningen vilket gör att vi bedömer 
att företaget inte uppfyller kategori 8 i kodschemat. 
 

4.2.6 Apple 
Apple är ett företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför mobil kommunikation och 
mediaenheter, såsom datorer och bärbara digitala musikspelare. De säljer även en mängd 
tillhörande mjukvara, tjänster, tillbehör, nätverkslösningar och tredjeparts digitala innehåll 
och applikationer till dessa. Företaget grundades i Kalifornien 1977. Idag är företaget ett 
globalt företag med cirka 116 tusen anställda under 2016. Företagets aktier finns tillgängliga 
på NASDAQ Global Select Market (Apple 2016). 
 
Master file 
Bolaget är föremål för federala, statliga och internationella lagstiftningar, vilket inte bara 
gäller för tredje part utan även för deras internationella dotterbolag. Idag finns det flera länder 
som har stiftat lagar inom området och andra överväger att införa ytterligare restriktioner. 
Dessa lagar fortsätter att utvecklas vilket företaget lyfter fram att det kan få betydande 
kostnader för bolaget. Samtidigt kan en bristande efterlevnad resultera i betydande böter eller 
rättsligt ansvar. Apple har därför gjort uttalanden om dess användning och utlämnande av 
dessa typer av transaktioner genom sin policy på sin webbplats och genom pressmeddelanden. 
Företaget går alltså ut i årsredovisningen att de har policy, men den redogörs inte i detalj. Vi 
bedömer ändå att punkt 1.1 och 1.2 uppfylls. Trots denna policy lyfter ledningen fram att det 
är sannolikt att prognostiserad inkomst inkluderar inkomster som företaget genererar genom 
skatteplanerings strategier.  
 
Under fjärde kvartalet 2016 hade bolaget en uppgörelse med amerikanska federala 
skattemyndigheten, Internal Revenue Services (IRS), på sin granskning av åren 2010 till 
2012. I samband med denna uppgörelse hade bolaget redovisat en skatteförmån under det 
fjärde kvartalet under 2016 som inte var av väsentlig betydelse för koncernredovisningen. 
Företaget lyfter även fram att de är föremål för granskning av sin skattedeklaration och andra 
skatteärenden av den amerikanska skattemyndigheten samt andra statliga organ. Under 2014 
utfärdade EU-kommissionen ett beslut att inleda en formell undersökning mot företagets 
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bolag i Irland då de påstod att bolaget hade fått statligt stöd. Beslutet att inleda en 
undersökning grundar sig i företagets fördelning av vinster för beskattningen. Utifrån detta 
tycker vi att de uppfyller 1.3. 
 
Local file 
Bolaget hänvisar som tidigare nämnt till webbsidan samt pressmeddelanden för deras interna 
transaktioner. I och med detta kan vi inte följa de interna transaktionerna i årsredovisningen 
vilket gör att de inte uppfyller 2.1 och 2.2. Företaget presenterar inte heller om det finns några 
väsentliga interna transaktioner som skulle vara av betydande för koncernen bedömer vi att 
även 2.3 inte uppfylls. 
 
Land-för-land 
I Apples årsredovisning framgår det inte vilka länder de bedriver verksamhet i. Det blir därför 
även svårt att följa vilka vinster, försäljning, antalet anställda, tillgångar samt vilken 
beskattning dessa har haft. De redogör för intäkter utifrån varje segment och kontinent. Det 
går inte att följa vilken beskattning som har gjorts per land men de lyfter fram att den 
utländska beskattningen var 41,1 miljarder dollar under 2016 vilket var lägre jämfört med 
2015. De förklarar att det beror på att den effektiva skattesatsen var lägre under 2016 jämfört 
med 2015 vilket beror främst på större FoU skattelättnader. Utifrån detta bedömer vi att Apple 
inte uppfyller kategori 4, 5, 6, 7 och 8 i kodschemat. 
 

4.3 Sammanställning av empirin 
 
Syftet med kodschemat är att se hur transparenta företagen är kring sin beskattning och 
internprissättning utifrån vår tolkning av BEPS action 13. Slutsatser kommer inte enbart 
grunda sig i denna sammanställning utan stor vikt kommer läggas i de kommentarerna kring 
bedömandet av ifyllnaden i kodschemat. Sammanställningen bygger på en procentuell 
summering av antalet ”ja” och antalet ”nej” för respektive företag. Där ”ja” presenteras av den 
blå färgen medan ”nej” presenteras av röd. Ju fler “ja” desto mer transparenta är företaget i sin 
årsredovisning. Det är ändå viktigt att poängtera att vi endast analyserat årsredovisningen, 
andra offentliga dokument har alltså inte haft någon påverkan i vår sammanställning. Utifrån 
ovan nämnda kommentarer kring kodschemat kan vi konstatera en sammanställning enligt 
figur 4.1. 
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Figur 4. 1 Företagens procentuella del som besvaras ja respektive nej i kodschemat 
 
Rio Tinto har 40% transparens i sin årsredovisning för 2016 samtidigt som de presenterar 
även denna information i en separat handling. Vodafone är det företag som har högst 
transparens i studien, de redovisar en transparens på 60%. Unilever, Glencore och Apple har 
alla en transparens på 20% medan Starbucks hamnar runt 13 %. Det är ändå viktigt att belysa 
att både Rio Tinto och Glencore har i sin årsredovisning lyft fram att de under 2016 valt att 
publicera en separat offentlig rapport kring skatter och interna transaktioner. Även Apple har 
gått ut med att denna typ av information genom pressmeddelanden samt på deras webbplats. 
Utifrån figur 4.1 vill vi skapa en överblick kring resultatet av kodschemat.  
 
I Figur 4.2 presenteras en procentuell sammanställning av hur mycket information i 
årsredovisningen som företagen väljer att presentera utifrån de tre rapporterna som BEPS 
action 13 grundar sig på. Varje stapel är en procentuell sammanställning för antalet ”ja” 
företaget har uppfyllt i kodschemat. Ju fler ”ja”, desto mer transparent är företagen utifrån de 
olika rapporterna. Master file representeras av den blå stapeln, local file representeras av 
orange och land-för land rapporten av grön. Har inte ett företag någon stapel representeras det 
av att företaget inte har redogjort för denna information i sin årsredovisning. 
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Figur 4. 2 Företagens procentuella del som besvaras ja i kodschemat, procentuellt fördelat på det tre 
rapporterna 

 
Utifrån denna sammanställning kan vi konstatera att Master file är den del som lyfts upp av 
alla företag mer eller mindre. Eftersom bolagen är globalt verksamma uttrycker de att det 
finns risker med beskattningen. Därför har de flesta utformat skattepolicy för att hantera dessa 
risker men det uttrycks lite huruvida dessa interna transaktioner är en del av policyn. Som en 
del av Master file skall företagen vara transparenta kring om det finns några anklagelser 
gällande företagets beskattning. Unilever och Glencore är de företag som inte uttrycker att det 
finns några anklagelser. Huruvida det betyder att de döljer sina anklagelser eller att de inte har 
några anklagelser mot sig är något som vi inte kommer avgöra. Det är ett resultat till att deras 
master file är mindre transparent. 
 
Local file är den del som lyfts upp av minst antal företag, i och med att Unilever, Starbucks 
och Apple inte presenterar denna typ av information. Av denna anledning har dessa företag 
ingen stapel för local file i figur 4.2. Local file berör företagens interna transaktion därför kan 
det vara så att Rio Tinto och Glencore presenterar denna information i deras separata 
handlingar. Rio Tinto inkluderar även denna information till stor del i sin årsredovisning och 
därav har de 67% transparens i local file. Även Vodafone visar på 67% transparens i Local 
file men uttrycker inte att de redovisar denna information någon annanstans än i 
årsredovisningen. Hade Glencore också valt att presentera denna information i sina 
årsredovisningar så hade deras transparens också varit större för local file. 
 
Rapporten land-för-land uppfylls mer eller mindre av alla företag förutom Apple. De redogör 
inte för vilka länder bolaget är verksamt i och därför går det inte att följa någon av punkterna 
3–8. Detta resulterar i att Apple inte har någon stapel i figur 4.2 kring land-för-land- 
rapportering. Vodafone är det företag som är mest transparent utifrån land-för-land-rapporten 
och har i sin årsredovisning uttryckt att de fokuserar på transparens. Glencore är det andra 
företaget som nämner land-för-land-rapportering men ändå skriver de i sin årsredovisning att 
de väljer att publicera detta i deras separata rapport. Av den anledningen så exkluderas 
informationen i årsredovisningen och därför får Glencore relativt låg transparens gällande 
land-för-land-rapportering i sin årsredovisning. Rio Tinto som inte nämner någon om en land-
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för-land-rapport men redogör ändå för några punkter av denna del i sin årsredovisning. 
Unilever och Starbucks nämner inget om en land-för-land-rapport utan visar endast vilka 
länder de är verksamma i.  
 

4.4 Sammanställning av bolagens etablering 
 

Tabell 4. 1 Bolagens etablering i lågskatteländer (skatteparadis) 
 

 
 
 
I tabell 4.1 ges en sammanställning över de 21 länder där något av bolagen har etablering i. 
Totalt ingår 50 jurisdiktioner i Areskog Bjurlings (2013) definition över lågskatteländer 
(skatteparadis). En fullständig lista över dessa finns i bilaga 8. Vi kan konstatera att samtliga 
länder förutom Apple visar transparens kring vart bolagen bedriver verksamhet i. I tabell 4.1 
kan vi konstatera att bolagen har verksamheter i ett flertal skatteparadis. Samtliga företag 
bedriver verksamhet i Schweiz. Även Singapore är ett vanligt land att bedriva verksamhet i. 
Utöver dessa länder finner vi inget samband huruvida det är vanligt att bedriva verksamhet i 
ett specifikt land. 
 
Samtliga företag uppger att det har en uttalad policy kring företagets beskattning. Att ha 
etablering i ett lågskatteland öppnar upp för möjligheter att bedriva skatteplanering. Det är 



- 37 - 
 

ändå viktigt att påpeka att företagens etablering i ett lågskatteland inte behöver resultera i att 
företaget avsiktligt uppnår skattefördelar. Genom denna sammanställning vill vi väcka 
uppmärksamhet i att samtliga bolag bedriver verksamhet i lågskatteländer. Apple redovisar 
inte vilka länder de är verksamma i och därför kan vi tyvärr inte presentera i tabell 4.1 om de 
befinner sig i dessa länder. 
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5 Analys 
 

5.1 Inledning 
 
I detta kapitel kommer studiens empiri sättas i relation till teori samt aktuell forskning. 
Teorierna som kopplas är legitimitetsteorin samt CSR-pyramiden. Den aktuella forskningen 
berör skatteplanering, internprissättning, transparens samt företagens ansvar. 
 

5.2 Koppling mellan empiri och aktuell forskning 
 
Areskog Bjurling (2013) påvisade att det fanns en variation huruvida företag är transparenta i 
sin årsredovisning kring beskattning och internprissättning. Utifrån denna utgångspunkt har 
studien grundat sig i ett ändamålsenligt urval där vi tror att hälften kommer påvisa en högre 
grad av transparens än den andra hälften. Utifrån empirin förväntade vi oss att Rio Tinto, 
Vodafone och Unilever skulle påvisa transparens. Det var bara Rio Tinto samt Vodafone som 
visade en högre transparens jämfört med de företag som vi inte förväntade en hög transparens 
ifrån. Den del av urvalet vi inte hade förväntat en transparens ifrån var Starbucks, Glencore 
och Apple. I empirin kunde vi konstatera att alla tre visade på en lägre transparens. Glencore 
utfärdar en separat rapport kring beskattning och interna transaktioner som vi inte hade 
förväntat oss men som studien tyvärr inte kan ta hänsyn till. Denna variation i huruvida 
företag följer rådande lagstiftning och rekommendationer förklarar Gribnau (2015) av att det 
finns luckor i dessa restriktioner. Han fortsätter förklara att dessa luckor ger utrymme för 
tolkningsmöjligheter vilket skapar diskussioner huruvida företag är lagliga eller olagliga 
(ibid). Sikka (2010) lyfter fram att det finns en fin gräns huruvida ett företag är lagligt eller 
olagligt vilket kan förklaras av de luckor som finns i lagstiftningen. 
 
Gribnau (2015) presenterar internprissättning som en vanlig strategi för att skatteplanera. 
Areskog Bjurling (2013) lyfter också upp i sin studie att felaktig internprissättning resulterar i 
skatteflykt. I empirin kunde vi konstatera att det inte var alla företag som lyfte upp 
internprissättningen samt vilka interna transaktioner företaget hade. Dessa företag var 
Unilever, Starbucks och Apple. Även Glencore upplevs som bristande men företaget redogör 
ändå kring att internprissättningen sker enligt armlängdsprincipen. Ulmer, Ethrige & Marsh 
framhäver att trots att armlängdsprincipen är allmänt accepterad så finns det brister med den. 
Därför räcker det inte för Glencore att endast lyfta upp vilka principer de använder för att de 
ska upplevas som transparenta. Vidare hänvisar de till deras separata rapport som studien inte 
har tagit hänsyn till. Lämnas inte denna information ger det ingen bild kring vilket ansvar 
företaget har för dess beskattning samt så går det inte att kontrollera huruvida de har gjort en 
korrekt internprissättning (Areskog Bjurling 2013). 
 
Likt Areskog Bjurlings (2013) studie kunde vi konstatera att några av företagen gav ett ökat 
ansvarstagande för beskattning i och med implementeringen av BEPS. Likt det som Sikka 
(2010) påstår kunde vi finna att det fortfarande lämnas liten uppmärksamhet kring 
skatteplanering som ett CSR-problem. Huruvida företagen lyfter upp eventuella sociala 
konsekvenser som uppkommer i följd av att företaget undviker skatt framkom bristande. 
Sikka (2010) identifierar att det finns två kulturer i ett företag, en som lovar etiskt beteende 
och en som riktar in sig på att förbättra resultatet. När företagen undviker att betala skatt är 
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det en strategi för att förbättra resultatet (ibid). För att skapa en länk mellan dessa kulturer 
förklarar Arvidsson (2010) att företag oftast inte drivs av att vara bäst inom CSR, utan nöjer 
sig med att vara tillräckligt bra. På så sätt svarar företaget på samhällets förväntningar 
samtidigt som de kan spara resurser (ibid). 
 
Det gap som Sikka (2010) identifierar mellan vad företag påstår sig göra och vad de faktiskt 
gör, kunde vi även finna i denna studie. Unilever utger detta gap genom att uttrycka att de 
värnar om sitt sociala kontrakt samt att de ser sig ha ett ansvar gentemot samhället. Som en 
del i detta lyfter företaget upp riktlinjerna i master file genom att lova ett etiskt beteende. 
Gapet uppstår när de presenterar lite information kring riktlinjerna i land-för-land-rapporten 
samt ingenting av riktlinjerna i local file. Det ger ingen transparens huruvida företaget faktiskt 
gör ett etiskt handlande. I studien kunde vi konstatera att alla företag mer eller mindre, 
förutom Apple och Starbucks, lyfte upp att de hade ett ansvar gentemot samhället. Trots detta 
ansvar kunde vi konstatera att samtliga företag har verksamheter i ett flertal skatteparadis. 
Sikka (2010) lyfter upp att de länder som erbjuder skattelättnader vill locka till sig mer kapital 
för att på så sätt skapa en ekonomisk tillväxt. De som befinner i behov av ekonomiskt bistånd 
är utvecklingsländer (Areskog Bjurling 2013). I utvecklingsländer menar Areskog Bjurling 
(2013) att det saknas detaljerad lagstiftning vilket ger utrymme till skatteplanering trots att 
företaget inte behöver göra något olagligt. I studien lyfter vi fram att Unilever kontrar detta 
med att de utöver rådande skattelagstiftning i dessa länder beskattar utifrån vad de anser är 
ansvarsfullt.  
 

5.3 Kopplingar mellan empirin och CSR-pyramiden 
 
CSR-pyramiden är ett ramverk vars syfte är att på ett strukturellt sätt presentera ett företags 
sociala ansvaret (Carroll 1991). Utifrån vad företagen presenterar i sin årsredovisning så 
kommer vi steg för steg koppla den informationen till CSR-pyramiden.  
 
Det ekonomiska ansvaret är en självklar grund för många företag. Det är i enlighet med den 
traditionella synen som ser det ekonomiska ansvaret som det viktigaste ansvarsområdet 
(Carroll 1991; Carroll 2016). Överlevnad och vinstdrivande är viktiga mål för att skapa 
tillväxt (Carroll 1991). Vårt urval består av multinationella företag som verkar i flera länder 
runt om i världen och som har varit verksamma under en längre tid. Detta tyder på att 
företagen har ett ekonomiskt ansvar vilket är den första delen i CSR-pyramiden. En vanlig 
strategi för att öka vinsterna inom många multinationella företag är att flytta vinster inom 
koncernen till verksamheter i länder med låga skattesatser. Detta görs vanligen genom 
företagets internprissättning (Dharmapala 2014). I empirin kunde vi konstatera att vissa 
företag hade pågående diskussioner gällande att de är föremål för att ha skatteplanerat. Även 
om några företag inte tog upp att de var anklagade för att ha skatteplanerat så såg de risker 
med beskattningen genom att de verkar i flera jurisdiktioner. Apple gav även exempel i sin 
årsredovisning att deras förväntade inkomst skulle bland annat uppstå genom skatteplanerings 
strategier. Företag undviker beskattningen för att erhålla ekonomiska fördelar (Sikka 2010), 
vilket ger bevis på att företagen uppfyller ett ekonomiskt ansvar.  
 
Carroll (1991) definierar att ett framgångsrikt företag har en verksamhet som uppfyller sina 
rättsliga skyldigheter. Skatteplanering kan bedrivas inom lagens ramar men det kan även 
utföras på ett olagligt sätt (Sikka 2010). I studien kunde vi se att företagen ser beskattningen 
som en risk då lagstiftningen kan vara luddig och komplex i många jurisdiktioner vilket ger 
utrymme för tolkningar. Huruvida företag bedöms bedriva en laglig eller olaglig 
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skatteplanering kan vara svår att urskilja. Under 2016 blev implementeringsarbetet av BEPS 
aktuell vilket skapade förändringar för hur företag skulle förhålla sig till skattelagstiftningen 
(Longhorn, Rahim & Sadiq 2016). I empirin kunde vi se att redan under 2016 hade flera av 
företag iakttagit BEPS och skapat förändringar för att förhålla sig till dessa riktlinjer och på så 
sätt gå mot ett rättsligt ansvar. I studien kan vi inte avgöra genom deras årsredovisningar 
huruvida de förhåller sig inom lagens ramar utan vi kan endas konstatera att de strävar efter 
ett rättsligt ansvar. Unilever uttrycker att när lagen inte räcker till eller när den inte har 
utvecklats i takt med aktuell skattelagstiftning så väljer de att betala skatt på ett ansvarsfullt 
sätt. Lagen utgör ett ramverk för hur företagen ska förhålla sig men det är inte alltid den är 
tillräcklig vilket kräver att den tolkas på ett ansvarsfullt sätt. 
 
Som en kompletterande faktor för att utgöra ett socialt ansvar bör företag ha ett etiskt 
handlande. För att de ska skapa ett etiskt ansvar skall de verka på ett sätt som överensstämmer 
med samhällets förväntningar samt dess etiska normer. En stor vikt läggs även på att företag 
ska känna igen och respektera nya eller utveckla etiska och moraliska normer som antagits av 
samhället (Carroll 1991). Samhället förväntar sig att företag ska betala de skatter de är 
skyldiga till i de jurisdiktioner som de är verksamma i. Huruvida företaget gör det eller inte 
kan vi endast konstatera i studien genom att företagen redogör för detta i sin årsredovisning. 
Med hänsyn till BEPS action 13 är företagen inte skyldiga till att publicera denna information, 
men i och med att BEPS blev aktuellt ser vi att företagen förhåller sig till dessa riktlinjer. 
Bland annat har Rio Tinto och Glencore upprättat separata handlingar kring den skatt de 
betalar för deras verksamheter. På detta sätt presenter dem att de är transparenta kring sin 
beskattning för att på så sätt uppfylla sitt etiska ansvar. 
 
Ett annat sätt för att uttrycka sitt etiska ansvar är att redogöra kring koncernens skattepolicy. 
Unilever är ett optimalt exempel på ett multinationellt företag som i sin årsredovisning 
uttrycker deras etiska ansvar. Företaget skriver bland annat att de har ett ansvar gentemot 
samhället och därför är det viktigt för dem att värna om sitt sociala kontrakt. De ser 
beskattning som en del av sitt ansvar då det är en motprestation mot det samhälle där de 
verkar. Genom skatt bidrar de till samhället vilket skapar fördelar för oss alla. Även Rio Tinto 
ger exempel i sin årsredovisning hur de uttrycker sitt etiska ansvar. De ser också sin 
beskattning som ett sätt att bidra till ökad ekonomisk tillväxt i ett land.  
 
Rio Tinto ger även ett bra exempel på hur de uttrycker sitt filantropiska ansvar. Utöver den 
beskattning företaget gör inom lagens ramar så bidrar företaget även med ekonomiskt stöd till 
olika samhällsprogram. Det filantropiska ansvaret är handlingar som med hjälp av 
ekonomiska resurser stöttar samhället, exempelvis genom bidrag till utbildningar, kultur eller 
miljön. Det fokuserar på att företag verkar på ett sätt som överensstämmer med de 
filantropiska och välgörande förväntningar som finns i samhället (Carroll 1991). Genom 
frivilliga och välgörande aktiviteter stödjer Rio Tinto projekt som förbättrar livskvaliteten i ett 
samhälle. Även Unilever skriver om ett filantropiskt ansvar i sin årsredovisning där de 
uttrycker att de beskattar utifrån vad som är ansvarsfullt. När landets skattelagstiftning inte är 
tillräcklig tar Unilever ett ansvar och beskattar utifrån vad som är etiskt för att stödja ett lands 
skattebas.  
 
Empirin gav oss information som visar att samtliga företag uttrycker sitt ekonomiska ansvar i 
årsredovisningen, vilket är en naturlig del i många företag. Vi kan även konstatera att alla 
företag i empirin uttrycker sitt rättsliga ansvar. Vi vill ändå poängtera att denna studie inte 
avgör huruvida företagens handlingar följer lagen, utan endast deras transparens gällande det 
rättsliga ansvaret. Ett etiskt ansvar kunde vi endast hitta uttryckligen för Rio Tinto, Vodafone, 
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Unilever och Glencore. Till skillnad från Apple, som också har en skattepolicy, så nämner de 
mer kring hur deras skattepolicy ska bidra till det sociala kontraktet. Rio Tinto och Unilever 
var de enda företagen som i sin årsredovisning uttryckte ett filantropiskt ansvar kring länders 
ekonomiska bistånd. Utifrån Carrolls (1991) fyra delar i CSR-pyramiden ser vi hur dessa 
kompletterar varandra för att företag ska uttrycka ett socialt ansvar. I empirin kunde vi 
urskilja att det inte var alla företag som presenterade alla fyra delar i sin årsredovisning. Vi 
kunde därför konstatera att det endast var Rio Tinto och Unilever som presenterade samtliga 
fyra delar i årsredovisning och uttryckligen såg beskattningen som en del av CSR. Större 
tyngd kring företagens beskattning läggs på ett ekonomiskt och laglig aspekt medan det etiska 
och filantropiska tar inte lika stor plats. Det tyder på att majoriteten inte presenterar ett socialt 
ansvar gällande beskattningen i årsredovisningen. 
 

5.4 Kopplingar mellan empirin och Legitimitetsteorin 
 
Ett företag verkar i samhället genom ett socialt kontrakt. Därför kan vi inte betrakta företaget 
isolerat utan se de ur samhället som helhet. Dess existens och tillväxt bygger på att de 
tillgodoser samhället med ekonomiska, sociala eller politiska fördelar. Skulle företaget 
åsidosätta det sociala kontraktet skulle deras överlevnad att hotas oavsett hur väl de presterar 
ekonomiskt (Deegan 2002). Skatt är ett exempel på en motprestation som samhället förväntar 
sig för att företaget får verka i landet. För att samhället ska bilda sig en uppfattning kring vad 
företag bidrar med krävs det att de är transparenta (Sikka 2010). Genom BEPS action 13 skall 
multinationella företag öka transparensen kring deras beskattning för att på så sätt underlätta 
för myndigheter (Longhorn, Rahim & Sadiq 2016). I empirin kunde vi konstatera att det inte 
gavs stort utrymme i årsredovisningen kring vilken beskattning som tillfaller olika stater. Det 
samma kunde vi konstatera gällande företagens internprissättning. Det är viktigt att poängtera 
att BEPS action 13 inte behöver presenteras offentligt utan endast till myndigheter (ibid). Men 
å andra sidan visade vår studie att det fanns företag som tog hänsyn till BEPS action 13 och 
två av företagen lyfte fram att de offentliggjorde en separat rapport kring företagets 
beskattning. 
 
Fernando och Lawrence (2014) lyfter fram att företagets legitimitet kan hotas som ett resultat 
av oförutsedda händelser vilket påverkar företagets rykte. De menar alltså att företag kan hota 
sin överlevnad genom att utföra olovlig skatteplanering som väcker uppmärksamhet genom en 
oförutsedd händelse. I empirin uttryckte företagen risker med att de skulle bli föremål för 
dessa risker. Några presenterade även att de var anklagade för att ha skatteplanerat och att de 
skedde pågående diskussioner huruvida de utfört något olagligt eller inte. Trots de risker och 
anklagelser som företagen står inför kunde vi inte se någon tydlig transparens som svarar på 
samhällets förväntningar. Rio Tinto och Glencore presenterar separata rapporter som ett svar 
på dessa förväntningar samt så visade Vodafones årsredovisning hög grad av transparens i vår 
studie. Tidigare har det inte funnits några tydliga riktlinjer vilket resulterade i 
implementeringen av BEPS action 13. I årsredovisningen har vi kunnat se hur de uttrycker att 
de under 2016 har iakttagit denna implementering och att skatten har fått större inflytande i 
dessa rapporter. Rayman-Bacchus (2006) menar att detta är ett tecken på att det finns 
spänningar mellan företagens beteende och sociala förändringar vilket ger ett kontinuerligt 
tryck mot legitimiteten. Fernando och Lawrence (2014) förklarar att företagen lever i 
dynamiska miljöer vilket kräver att de har kongruens mellan organisationens mål och 
samhällets förväntningar. Uppnås inte denna kongruens skapar det ett legitmitetsgap (ibid). 
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Deegan (2002) lyfter fram att legitimitetsteorin ser till samhället som helhet snarare än till 
enskilda intressenter. Utifrån denna syn borde företagen i studien inte enbart skicka 
rapporterna i BEPS action 13 till myndigheter utan till samhället i sin helhet för att erhålla 
legitimitet. I studien gav Vodafone exempel på hur de tillgodoser fler intressenter än bara 
myndigheter genom att de presenterar stora delar av BEPS rekommendationer i deras 
årsredovisning. Även Rio Tinto och Glencore gör detta men att det istället väljer att 
offentliggöra denna information i separata rapporter. Deegan (2002) poängterar att företag 
som skapar denna transparens mot fler intressenter också möjliggör att det sociala kontraktet 
stärks.  
 
Som en del av ett bredare samhällssystem menar Deegan (2002) att företaget har ingen 
inneboende rätt till resurser eller själva verket existera. I studien redogör Rio Tinto och 
Unilever också för denna syn, att de anser sig vara en del av ett bredare samhällssystem. De 
poängterar också att de inte har en inneboende rätt till resurser eller i själva verket existera 
utan att samhället möjliggör för företag att äga och utnyttja samhällets resurser. I ett 
samhällssystem anser de att skatter utgör grunden för den ekonomiska försörjningen. Därför 
uttrycker Unilever och Rio Tinto att deras beskattning utgör en självklar komponent i 
samspelet med samhället. Unilever uttrycker även att skatten ligger till grund för ett hälsosamt 
samhälle som tillfaller oss alla. Genom att skapa dessa legitimeringsstrategier menar Chelli, 
Durocher och Richard (2014) att det krävs ett godkännande samt en överensstämmelse med 
värden hos de intressenter de samverkar med. Vanligt är att ta till tvingande, mimetiska och 
normativa processer för att utveckla åtgärder som överensstämmer med institutionella 
mönster (ibid). De menar alltså att implementeringen av BEPS skulle kunna möjliggöra för 
isomorfiska processer som gör att företag kan samverka med dess intressenter i en social 
konstruktion som gör att de erhåller legitimitet. 
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6 Slutsatser 
 

6.1 Inledning 
 
I detta kapitel presenteras en sammanställning av studiens slutsatser. Dessa slutsatser ska ge 
svar på studiens forskningsfråga som lyder; Till vilken grad är multinationella företag 
transparenta i sin årsredovisning kring bolagets beskattning och internprissättning? 
 

6.2 Slutsatser 
 
Skatteplaneringsstrategier, såsom internprissättning, har tidigare diskuterats huruvida det 
borde ses som en del av CSR. Tidigare forskning och samhällsdebatter har delade meningar 
huruvida företagets beskattning borde ses som en del av CSR och hur denna relation ska 
tolkas. Syftet med denna studie har därför varit att lyfta fram hur transparenta multinationella 
företag är i sin årsredovisning kring beskattning och internprissättning till följd av att 
skatteprojektet BEPS implementeras. Genom att lyfta fram huruvida företagen är transparenta 
ska skapa en medvetenhet hur det kan kopplas till CSR. 
 
Utifrån studiens forskningsfråga kan vi dra slutsatsen att huruvida multinationella bolag är 
transparenta i sin årsredovisning kring beskattning och internprissättning skiljer sig åt mellan 
företag. Till följd av implementeringen av BEPS action 13 uttryckte samtliga i urvalet en ökad 
riskexponering kring bolagets beskattning. Det har resulterat i att några av företagen uttrycker 
att de har en ökad transparens i deras offentliga dokumentationer. Det fokuseras allt mer kring 
företagets policy snarare än detaljerad information kring deras handlande av beskattning och 
interna transaktioner. Det resulterar i att intressenter inte kan utläsa huruvida dessa bolag gör 
något lagligt eller olagligt.  
 
Vi kan även konstatera att några av företagen ser beskattning som en del av företagets sociala 
ansvar. Vi kunde ändå konstatera att det lämnas liten uppmärksamhet huruvida skatte- 
planering ses som ett CSR-problem. Som en del av det sociala ansvaret kunde vi se ett högre 
ansvar för ekonomiska och rättsliga aspekter men ett mindre intresse för etiska och 
filantropiska aspekter. Ges inte transparens till dessa kompletterande aspekter tillgodoses inte 
samhället som helhet vilket kan resultera i ett hot mot legitimiteten. Utifrån dessa slutsatser 
vill vi skapa en medvetenhet kring att hög transparens av företagens beskattning och 
internprissättning ger indikationer på hur väl ett företag tar sitt sociala ansvar. Det finns 
delade meningar huruvida beskattningen borde ses som en del av det sociala ansvaret, men vi 
kan utifrån denna studie se att beskattningen ligger i ett förstadium till att alltmer bli en del av 
CSR. 
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7 Reflektion  
 

7.1 Inledning 
 
I detta kapitel förs en reflektion kring den genomförda studien. Till skillnad från tidigare 
kapitel lyfter vi fram egna reflektioner i koppling till den utförda studien som vi vill lyfta 
fram. Denna reflektion behandlar studien ur aspekter som inte är direkt hänförliga till studiens 
slutsatser men som ändå är värda att lyfta fram. Vidare kommer vi ge förslag på framtida 
forskning samt redogöra kring vilka praktiska bidrag studien har bidragit med. 
 

7.2 Reflektion 
 
Sikka (2010) presenterar att undvika och undgå beskattning genom internprissättning är ett 
sätt för företagen att förbättra resultatet. Frågan är om det är hållbart att vara ekonomisk 
vinstmaximerande? Enligt Carroll (2016) kan det förklaras av att det ekonomiska blocket i 
CSR-pyramiden har traditionellt sätt blivit förenklat och tolkats som det viktigaste ansvaret. 
Denna traditionella tanke säger att etiska och filantropiska handlingar endast minskar 
lönsamheten och därmed står i konflikt till ett företag som vill vinstmaximera (ibid). 
Arvidsson (2010) lyfter också fram denna tanke genom att poängtera att företag ofta drivs av 
att inte tillägna allt för mycket resurser på CSR utan nöjer sig med att inte vara bäst på CSR. 
Carroll (2016) kontrar med att denna syn har förändrats eftersom sociala handlingar har visats 
sig vara ekonomiskt gynnsamma på lång sikt. Samhället har förväntningar på att företag ska 
göra mer än att bara uppfylla det ekonomiska ansvaret. Företagets sociala ansvar innefattar att 
se till även det etiska och filantropiska för att skapa denna motvikt (ibid). Genom den 
genomförda studien av årsredovisningar kunde vi konstatera att företagen inte lägger samma 
fokus på det etiska och filantropiska aspekterna, som på det ekonomiska och rättsliga, när det 
gäller beskattning. Kopplat till Carroll (1991) så ser inte företagen beskattningen som ett som 
en del av CSR. Vi har ändå kunnat konstatera att skatt har fått ett större inflytande ur ett 
riskperspektiv i och med införandet av BEPS action 13. Några av företagen uttryckte en 
utökad transparens i och med implementeringen. I och med att det rättsliga ansvaret utökas 
när OECD tar till och stärker deras riktlinjer och rekommendationer till att innefatta det som 
tidigare har kunnat ses som ett etiskt ansvar. Skulle vi kunna se det här som ett förstadium till 
att företagen ser beskattningen som en allt mer del av CSR? 
 
Begreppet CSR är något som har funnits under en lång tid men det var inte förrän efter andra 
världskriget som det började ta fart och har under senare tid fått en allt större betydande roll. 
Under denna tid har innebörden av CSR utvecklats till att innefatta fler aspekter vilket 
indikerar att begreppet är levande och är anpassat efter rådande situation (Carroll 2015). I och 
med implementering av projektet BEPS anser vi att den rättsliga aspekten kommer stärkas 
vilket skulle kunna resultera i att institutionella mönster ser beskattning som en del av CSR. 
Eftersom ämnet har i liten blivit utsträckning diskuterat samt att det fortfarande råder skilda 
meningar (Fisher 2014; Ylönen & Laine 2015:2014), gör att ämnet fortfarande är aktuellt. Vi 
tror att företag kommer därför tvingas, genom isomorfiska processer, att utveckla det etiska 
och filantropiska ansvaret kring beskattning. På så sätt kommer de utveckla ett socialt ansvar 
för skatt och interna transaktioner. Våra resonemang bygger på att företag inte nödvändigtvis 
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inte ser beskattning ur ett etiskt och filantropiskt perspektiv utan mer som en tvingande 
skyldighet för att upprätthålla legitimiteten.  
 
I studien kunde vi se att Rio Tinto och Unilever ansåg deras beskattning som en motprestation 
till samhället. Företagen menar att det är deras skyldighet att genom beskattning stötta 
samhället där de verkar. Om företagen ser sin beskattning som en motprestation till samhället, 
borde inte företaget vilja tillgodose samhällets genom att vara transparenta? Vi anser, i 
enlighet med Deegan (2002), att vara transparenta mot sina intressenter skapar ett bevis för 
sitt sociala ansvar för att på så sätt erhålla och upprätthålla legitimitet. På samma sätt 
indikerar det att de företag som inte ser beskattning som en motprestation vill inte genom 
ökad transparens bevisa att det inte tar sitt ansvar i samhället. Rio Tinto uttryckte ett socialt 
ansvar och visade även på hög transparens i studien (i förhållande till resterande företag i 
studien). Det kunde vi inte se för Unilever, de utlovade ett socialt ansvar men visade sig inte 
vara transparenta. Vodafone presenterade inte ett socialt ansvar för beskattningen och 
internpriser men visade ändå på relativt hög transparens. 
 
Carroll (2016) ser att användningen av CSR-pyramiden har utvecklats och tolkats på olika sätt 
de två senaste decennierna. En tolkning och definition av CSR tyder på att endast företags 
frivilliga handlingarna bör ses som ett socialt ansvar. Utifrån denna definitionen exkluderas 
där med det ekonomiska och rättsliga ansvarsområdet då dessa handlingar är krav på 
företagen (ibid). I vår studie kunde vi se att Rio Tinto och Unilever tydligt uttrycker att skatt 
är en del av deras sociala ansvar och därmed ser skatt som en del av CSR. Dessa företag har 
frivilligt valt att exempelvis betala högre skatt i vissa utvecklingsländer då företaget ansåg att 
landets skattelagstiftning var bristande. Dessa företag uppfyller därmed denna tolkning av 
CSR då deras handlingar är frivilliga. I och med att projektet BEPS implementeras för G20- 
länder så kommer företag tvingas att vara transparenta mot myndigheter gällande skatt och 
internprissättning. Det kommer resultera i att dessa handlingar inte kommer vara längre vara 
frivilliga. Skulle denna tvingande faktor leda till att deras handlingar inte längre är ett socialt 
ansvar? Carroll (1991) lyfter upp att det etiska ansvaret täcker de luckor som det ekonomiska 
och rättsliga ansvaret brister i. Många av samhällets reformer av lagar och regler har skapats 
utifrån etik (Carroll 1991). Gribnau (2015) skriver att det finns en lucka i skattelagstiftning då 
den är komplicerad och tolkningsbar. Företagen Rio Tinto och Unilever har genom sitt etiska 
ansvar täckt denna lucka. Skulle detta betyda att projektet BEPS en naturlig följd av att etik 
resulterat till en reform av lagar och regler?   
   
Rekommendationerna i BEPS action 13 grundar sig i att multinationella företag lämnar 
dokumentation kring skatt och internprissättning till myndigheter för att underlätta deras 
arbete (Longhorn, Rahim & Sadiq 2016). Genom att företagen endast lämnar denna 
dokumentation till myndigheter anser vi att de väljer att begränsa antalet mottagare av denna 
information. Utifrån att det endast är myndigheter som får tillgång till denna information 
resulterar det i att det är endast är de som kan avgöra huruvida företag tar ett socialt ansvar. Vi 
förutsätter att myndigheter endast är intresserade av huruvida företaget håller inom ramen för 
vad som är rättsligt rätt. Därför tror vi att de inte kommer granska om företaget gör något 
etiskt rätt. Ett företag har på så sätt rätt att allokera vinster och minimera skatter så länge det 
görs inom ramen för vad som är lagligt (Lanis & Richardson 2013; Sikka 2010). Eftersom det 
inte finns någon som granskar huruvida företaget har ett etiskt ansvar anser vi att det inte går 
att avgöra huruvida företaget tar ett socialt ansvar kring sin beskattning och internprissättning. 
Om företaget skulle vara transparenta mot samhället som helhet, i enlighet med 
legitimitetsteorin, tror vi att företaget av legtimeringsskäl skulle lägga ett mer fokus på det 
etiska och filantropiska ansvaret. Vi tror som Sikka (2010) föreslår att staten ska sätta större 
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press på företagen, vilket på så sett tillgodose fler intressenter med information kring 
beskattning och internprissättning. 
 

7.3 Praktiska bidrag 
 
CSR är ett levande begrepp som ständigt utvecklas (Carroll 2016). Denna studie belyser hur 
beskattning samt internprissättning kan ses som en del av CSR. Detta praktiska bidrag skall 
öka förståelsen för hur skatteplanering kan ses som ett problem utifrån CSR. Därmed borde 
frågan väckas ytterligare samt att skärpt lagstiftning sker. Studien lyfter även upp huruvida 
multinationella bolag, i deras årsredovisning, väljer att redovisa enligt BEPS action 13 
rekommendationer. Det bidrar med en förståelse för hur väl företag har börjat anamma dessa 
riktlinjer samt hur företag väljer att tolka dem. 
 

7.4 Framtida forskning 
 
I studien har vi sett att företag har börjat publicera separata redovisningshandlingar kring 
företagets beskattning samt internprissättning. Studien skapar därför ingen rättvisande bild av 
förtaget huruvida de är transparenta kring all offentlig dokumentation. För framtida forskning 
kan det därför vara intressant att utföra denna studie där forskaren även tar hänsyn till andra 
offentliga redovisningshandlingar.  
 
I studien kunde vi konstatera att samtliga uttryckte beskattning som en riskexponering 
eftersom företagen verkar inom olika jurisdiktioner. Det innebär att flera lagstiftningar blir 
aktuella att ta hänsyn till. Därför hade det varit intressant att i framtida forskning studera om 
skattelagstiftningen skiljer sig åt mellan olika jurisdiktioner men även i förhållande till BEPS. 
En sådan studie skulle ge en förståelse för företagets rättsliga ansvar samt förstå den 
riskexponering de uttrycker. För att skapa en förståelse kring huruvida reglerande organ har 
påverkat företag skulle en longitudinell studie av implementeringen av BEPS skapat en 
intressant studie. Det intressanta hade varit att se om beskattning ses mer som en del av CSR 
när företagets rättsliga ansvar förändras. 
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Bilaga 2: Ifyllt kodschema, Rio Tinto 
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Bilaga 3: Ifyllt kodschema, Vodafone 
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Bilaga 4: Ifyllt kodschema, Unilever 
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Bilaga 5: Ifyllt kodschema, Starbucks 
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Bilaga 6: Ifyllt kodschema, Glencore 
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Bilaga 7: Ifyllt kodschema, Apple 
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Bilaga 8: Lista över lågskatteländer (skatteparadis) enligt Areskog Bjurling (2013) 
  
 
1. Amerikanska Jungfruöarna 
2. Andorra 
3. Anguilla 
4. Antigua och Barbuda 
5. Aruba 
6. Bahamas 
7. Bahrain 
8. Barbados 
9. Belgien 
10. Belize 
11. Bermuda 
12. Brittiska Jungfruöarna 
13. Caymanöarna 
14. Cooköarna 
15. Costa Rica 
16. Curacao  
17. Cypern 
18. Dominica 
19. Förenade Arabemiraten 
20. Gibraltar 
21. Grenada 
22. Guernsey 
23. Hongkong 
24. Isle of Man 
25. Jersey 

 
 
26. Liberia 
27. Liechtenstein 
28. Luxemburg 
29. Macao 
30. Malta 
31. Marshallöarna 
32. Mauritius 
33. Monaco 
34. Montserrat 
35. Panama 
36. Puerto Rico 
37. S:t Kitts och Nevis 
38. S:t Lucia 
39. S:t Maartens  
40. S:t Vincent och Grenadinerna 
41. Salomonöarna 
42. Samoa 
43. San Marino 
44. Schweiz 
45. Seychellerna 
46. Singapore 
47. Turks- och Caicosöarna 
48. Uruguay 
49. Vanuatu 
50. Österrike
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