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Sammanfattning 

 

Globalisering och gränsöverskridande samarbeten gör att hållbarhet och ansvarstagande 
ställs i fokus gällande ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer. Begrepp som CSR 
och ESG används i samband med att definiera företags hållbarhetsarbete och 
företagsanalys utifrån andra faktorer än finansiella nyckeltal. CSR och hållbarhetsarbete 
innebär ofta ett initiativtagande utöver det lagen kräver. 

 
Studien bygger på en kvantitativ metod i form av beräkningar på 50 företags skatteposter. 
Resultatet av undersökningen visar på hur komplext skattesystemet är främst i relation till 
den bristande transparens som genom sekretess gör det omöjligt att se i vilken omfattning 
ett företag skatteplanerar. Syftet med studien är att studera samband och mönster 
avseende skatteplanering hos företag som av konsumenter rankas som hållbara. Mycket 
av samhällenas uppbyggnad, fortlevnad och utveckling finansieras av skattemedel, något 
som företagare också nyttjar och använder sig av genom skattefinansierade institutioner 
och funktioner i samhället. Därav blir en omfattande skatteplanering en motsats till det 
ansvar man påstår sig ta. 

 
Nyckelord: CSR, ESG, hållbarhet, skatteplanering, företagsansvar, legitimitet, 

transparens 
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Abstract 
 
 
In a world where globalization and cross-border collaborations is a part of everyday life a 
greater focus is directed on sustainability and corporate responsibility regarding economic, 
environmental and social factors. Concepts such as CSR and ESG are used when defining 
corporate sustainability initiatives and business analysis based on factors other than financial 
ratios. CSR and sustainability work often involves taking initiatives beyond what the law 
requires. 

 

This study is based on a quantitative methology and estimates of 50 companys tax records. The 

result of the study shows how complex the tax system is in reference to the lack of transparency, 

the level of classified information makes it impossible to see the extent to which a company is tax 

planning. The purpose of this thesis is to study correlations and patterns in reference to tax 

planning of companies that consumers ranks as sustainable. Since the building of societies, their 

survival and development through for example education is largely funded by taxes, tax planning 

can be a contrast to the responsibilities corporations claim to take when they strongly emphasizes 

the company's work on CSR related matters and sustainability issues, thus can 
 
doubt of corporate messages occur. 

 
Keywords: CSR, ESG, sustainability, tax planning, corporate responsibility, legitimacy, 

transparency 
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Skatteordlista 
 

 

Slutlig skatt 
 
Skatteverket beräknar ett bolags preliminära F-skatt, den skatt som betalas av de som bedriver 
näringsverksamhet, baserat på vad företagen ungefär kommer att ha för inkomster under året. 
F-skatten som ska betalas beräknas till en klumpsumma som fördelas med lika stora delar 
varje månad under beskattningsåret. Bolagets verkliga inkomst redovisas sedan i 
inkomstdeklarationen och utifrån den beräknas sedan den slutliga skatten och Skatteverket 
skickar ett slutskattebesked (Verksamt.se, 2016c). 
 

Bolagsskatt - statlig inkomstskatt 
 
Bolagsskatt är skatt på vinsten som ett företag haft under året. Ägare beskattas för lön de fått 
från aktiebolaget och för eventuell utdelning på aktierna (Verksamt.se, 2016b). Den svenska 
bolagsskatten ligger sedan 2013 på 22% och därmed strax under EU-snittet på 22,2%. Mellan 
åren 2000 och 2015 har bolagsskatten inom EU sjunkit med 10,7% och bland OECD-länderna 
drygt 8%, under samma period har den svenska skattesatsen sänkts med totalt 6% (Carlgren, 
2015). 
 

Socialavgift 
 
Som arbetsgivare betalar man socialavgifter, arbetsgivaravgifter, för sina anställda 
(Skatteverket, u.å., 16). För varje företag med anställda betalar arbetsgivaren en 
arbetsgivaravgift till staten, denna är till för att täcka avgifter som pension, föräldraförsäkring, 
sjukförsäkring och arbetsmarknadsavgift (NE, 2016) och uppgår normalt till 31,42% 
(Carlgren, 2016). 
 

Punktskatt 
 
Punktskatter, även kallat konsumtionsskatter, finns på vissa utvalda varor och tjänster och kan 
ses som ett sätt att till exempel styra konsumtionen i ett samhälle i önskvärd riktning. Likt 
andra skatter i samhället finns dessa för att ge staten inkomster men har då införts av andra 
skäl som att påverka konsumtionsmönster. Konsumtionsskatter finns på särskilt utvalda varor 
och tjänster och likt andra skatter ger de staten inkomster men har alltså ofta införts av andra 
skäl, exempel på dessa är alkohol-, energi- och tobaksskatt (Skatteverket, u.å., 16d). 
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1. Inledning 

 

I uppsatsen första kapitel introduceras studiens ämne som avser företags hållbarhetsarbete 
och skatteplanering. Bakgrunden ger en grund till den efterföljande problemdiskussionen som 
sedan mynnar ut i en problemformulering. Tillsammans med uppsatsens syfte och 
frågeställningar ska kapitlet även ge en god förståelse för grunden till denna studie som 
tillsammans med avsnittet gällande studiens avgränsningar redogör för uppsatsens omfång. 

 

Världen är och blir allt mer sammankopplad i form av politiska samarbeten, 
gränsöverskridande affärer, stora världsomspännande organisationer och frihandelsavtal för 
att nämna några. Varje samhälle i sig har vissa funktioner som finansieras helt eller delvis av 
skatter och för att staten ska ha möjlighet att erbjuda en bra vård och omsorg, utbildning, 
infrastruktur, sjukvård, polis och andra stöttande myndigheter som juridiska institutioner och 
ambassader behöver de få in intäkter i form av skatter (Information om Sverige, 2016). 

 

Varje företags mål är att vara lönsamt, beroende på vad det är för typ av företag finns det 
olika typer av investerare och aktieägare som kräver eventuell avkastning på sitt investerade 
kapital. Skatt som är en direkt kostnad för företaget gynnar varken ledning eller aktieägare, 
därför blir alternativet att minska sin skatt lockande genom skatteplanering och därigenom blir 
skatteundanflykt ett problem för samhället. 

 
Med hjälp av organisationer som OECD granskar Skatteverket internationellt 
skatteundandragande för att försöka spåra tillgångar som flyttats utomlands men som 
egentligen ska beskattas i Sverige. Skatteverket uppskattar det totala skattefelet till 133 
miljarder kronor varav ungefär en tredjedel placeras i skatteparadis. I och med medias 
bevakning och uppmärksammandet av problemen gällande skatteflykt och aggressiv 
skatteplanering lyfts ämnet till att även göras synligt för allmänheten och därigenom ökar 
också kraven på företagens transparens. Studiens ämne ligger därför väl i tiden, företagen har 
ögonen på sig vilket gör att det blir mer och mer aktuellt med transparens, hållbarhet och 
ärlighet, främst för att vinna sina kunders och omgivningens förtroende (svt, 2016). 
 

 

1.1 Bakgrund 

 

1.1.1 Sambandet mellan skatteplanering och CSR  
I Sverige är vårt välfärdssamhälle uppbyggt på skatteintäkter vilket innebär att vi kan 
bibehålla och fortsätta utveckla dagens samhälle med denna slags finansieringsmetod 
(Information om Sverige, 2016) . Viktigt för ett välfärdssamhälle är att ta ett ansvar ur ett 
hållbarhetsperspektiv både i sin närmiljö och globalt. Därför har begrepp som Corporate 
Social Responsibility - CSR, och hållbarhet blivit allt mer populärt att arbeta med (Svenskt 
Näringsliv, u.å., 16) men även använda sig av i sin marknadsföring och via den policy man 
vill lyfta fram och visa för allmänheten. Samtidigt står företagens lönsamhetskrav i fokus och 
en laglig skatteplanering anses av vissa vara moraliskt rätt (Knutsson, 2016). Företagsstyrning 

som process innebär att ett företag ska vara ansvarstagande, transparent och rättvist. Ett 
företags redovisade skatt bör vara ett sätt att visa sig transparenta avseende hur mycket skatt 
man betalar och därmed bidrag till samhället. För företag som positionerat sig på marknaden 
som hållbara blir omfattande skatteplanering och olaglig skatteflykt ett motsatsförhållande till 
det ansvar man påstår sig ta (Europaparlamentet, u.å., 16). 
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Under juli 2016 föreslås en ändring av årsredovisningslagen och ett krav på en hållbarhetsrapport 

för företag (Regeringskansliet, 2015). I en artikel från Svenska Dagbladet 2013 sammanfattar 

Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson sambandet mellan CSR och skatteplanering: “Vill 

ett företag skydda och vårda sitt varumärke tycker jag att det är naturligt att ta fram en 

skattepolicy och se denna som en CSR-fråga, precis som många företag ser miljö och etik som 

CSR-frågor. Skatternas betydelse för varumärket belyses, inte minst genom mediernas 

rapportering om skatteplanering. Företag kan få negativ publicitet även om man hållit sig inom 

lagens ram om man använt sig av en skatteplanering i stor utsträckning, säger 

Ingemar Hansson.” 

 
Även Investors dåvarande VD Börje Ekholm nämner i samma artikel att “lagen sätter den 
yttre gränsen, sedan har man en annan gräns som man måste förhålla sig till och det är för 
att vara en del av samhället. Det är det som bygger varumärken” (Hedelius och Cervenka, 
2013). I en debattartikel i DN 2015 skriver Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson att 
“företag alltid ska beskattas utifrån gällande rätt och inget annat” men att det vid 
deklarationsgranskningar upptäcks skatteplanering som strider mot lagens avsikt. 
Deklarationerna godkänns ändå, så länge de ändå bedöms av Skatteverket som att de ligger 
inom lagens ram (Hansson, 2015). 

 
Marknaden att driva företag på blir allt mer global. Som exempel kan nämnas att ett av de 

grundläggande målen för EU:s arbete är att skapa en gemensam marknad med fri rörlighet för 

personer, kapital, varor och tjänster (Euro Info Center, 2001). Vid nyetablering i ett annat land är 

den viktigaste faktorn kunskap. Kunskap om den nya marknaden och dess konkurrenssituation, 

kvalitetsnivå, regelverk och kultur (Verksamt.se, 2016a). När ett svenskt företag vill starta upp 

verksamhet internationellt krävs det ofta stöd från det egna landet i form av Svenska ambassader 

samt organisationer som Business Sweden och Verksamt.se:s kunnande och kontaktnät. Business 

Sweden (Business Sweden, 2015) och Verksamt.se (Verksamt.se, 2016a) är båda statliga organ 

som tillhandahåller kostnadsfri rådgivning. Business Sweden kan vara till hjälp i varje steg av ett 

företags internationaliseringsprocess med både rådgivning och som handfast etableringsstöd på 

den nya marknaden (Business Sweden, u.å.,16). 

 
3 april 2016 offentliggjordes de så kallade Panamadokumenten som skapat stor uppståndelse i 
media och sägs vara historiens största läcka med sina cirka 11,5 miljoner hemliga dokument 
avseende juristfirman Mossack Fonsecas aktiviteter. Dessa dokument har blivit granskade i 
76 olika länder av 376 journalister och 109 medieorganisationer (svt, 16-04-06). Dokumenten 
pekar ut flera kända personer och företag som har placerat pengar i skatteparadis med hjälp av 
juristfirman och brevlådeföretag. Bland de mer välkända företagsnamnen är Nordea som via 
Mossack Fonsecas ska ha fått hjälp att flytta förmögenheter utomlands (svt, u.å.,16). 
Samtidigt redovisar Nordea på deras hemsida att de använder sig av Environmental Social 
and Gouvernance-analys för att ta fram ansvarsfulla investeringar och har en exluderingslista 
över de företag som inte uppfyller kraven (Nordea, 2015). 

 
Environmental Social and Gouvernance-analys, kallat ESG, är ett begrepp som blivit alltmer 
välkänt inom företagens arbete med ansvar och hållbarhet ur ett investeringshänseende. 
Begreppet handlar om att företag önskar investera i verksamheter som siktar hållbart och tar 
ett samhällsansvar. Att arbeta med ansvar och hållbarhet och ESG-faktorer i form av miljö, 
samhällsansvar och bolagsstyrning anses vara allt mer avgörande för ett företags långsiktiga 
överlevnad. Skandaler som uppdagas i media som exempelvis korruptionsaffärerna i 
Teliasonera och avslöjanden om barnarbete bland Stora Ensos nära leverantörer, visar på 
nödvändigheten av att navigera rätt etiskt och ansvarsmässigt i jakten på nya geografiska 
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marknader (Financial Times, u.å., 16). ESG-analys innebär att man analyserar företags verkliga 
agerande inom hållbarhet och CSR och därmed om de är trygga placeringar (Nordea, 2015). 
 

 

1.2 Problemformulering 

 

Dagens samhälle krymper allt mer med tanke på den globalisering som sker och den globala 
miljön och ekonomin påverkar numera i större grad varje enskild individ oavsett var på 
planeten man befinner sig. För att framtiden ska vara fortsatt ljus krävs gemensamma 
ansträngingar och initiativ utöver de som samhället redan kräver genom lagstiftning och att 
frivilligt ta ansvar och bidra till en bättre värld och välfärd är något som i slutändan gagnar 
alla och begrepp som CSR och hållbarhet är centrala (Svenskt näringsliv, u.å., 16). 

 
Som företagare har man en stor del i att kunna påverka samhället man verkar i. I 
utvecklingsländer kan ett företags ansträngingar hjälpa människor ur fattigdom, att barn får gå 
i skolan och uppbyggandet av social välfärd. I dessa typer av länder krävs också att det tas 
ställning mot mutor och att de intäkter som hamnar i landet går tillbaka till samhället 
(Diakonia, 2014). Oavsett på vilken nivå av utveckling ett land befinner sig är det av största 
vikt att företagen bidrar till och påverkar samhället i rätt riktning. I Sverige idag har vi ett 
välfärdssystem som till stor del bygger på statens skatteintäkter. Skatterna går till att betala 
sådant som är alla till nytta såsom infrastruktur och utbildning (Information om Sverige, 
2016) ändå försöker många företag försöka minimera eller undvika beskattning. 

 
Företagen får allt större tryck på sig att engagera sig inom miljö, hållbarhet och socialt ansvar 
genom hållbarhetsredovisning och granskning av investerare genom ESG-analys med mera. 
CSR är ett välkänt begrepp inom alla dessa områden (CSR Sweden, u.å.,16) dock finns kritik 
som lyfts fram under teoriavsnittet som menar att företagens CSR arbete mer har med 
marknadsföring än verkliga värderingar och handlande att göra. Det kan alltså finnas en 
anledning till att tvivla på företagens budskap när det gäller verkligt ansvar i samhället. 

 
Problemområdet för denna uppsats är om det finns skäl att genom en studie av företags 
redovisade skatt, kunna påvisa en indikation att de skattemässigt ger grund för tvivel på deras 
CSR-profiliering och legitimitet. Dessa tvivel skulle kunna visa på att CSR handlar mer om 
just marknadsföring än verkligt ansvarstagande och ger ett problem i form av minskat 
förtroende för ett företags policy. Detta skulle kunna vara ett problem för både kunder och 
investerare och för företagen som samhällsaktör då legitimiteten blir ifrågasatt. 
 
 
 

1.3 Syfte 

 
Studiens syfte är att undersöka den redovisade skatten hos företag som enligt konsumenter 
anses vara så kallade hållbara företag och om det finns anledning att tolka deras 
hållbarhetsprofil som ett sätt att vinna legitimitet på snarare än att faktiskt bidra till 
samhället ur ett ekonomiskt perspektiv när det kommer till beskattning. 
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1.3.1 Frågeställning  

 
1. Stämmer konsumenters bild av högt rankade hållbara företag genom att de tar sitt 

ekonomiska ansvar och bidrar till den inhemska välfärden genom skatt?   
2. Kan CSR vara ett sätt för företag att få legitimitet utan att sedan fullt ut ta ansvar för 

det samhälle man verkar i?   
3. Går det att utläsa av skatteposterna i en årsredovisning om och i vilken omfattning ett 

företag skatteplanerar?  

 

1.4 Avgränsning 

 

Syftet med uppsatsen är inte att se till teknikaliteter i svensk redovisningspraxis eller 
skattejuridik utan fokus ligger på uppfattningen hos konsumenter avseende de utvalda 
företagens budskap angående deras hållbarhetsarbete samt ställa det i relation till företagens 
skatteposter. Arbetets avgränsning ligger i att endast ha som avsikt att visa på samband och 
mönster av och inte bevis för aktiv skatteplanering. 

 
För denna studie är det inte intressant vilken bransch företaget tillhör utan endast vilket budskap 
de har förmedlat till konsumenter och vilket samhällsansvar de tar i form av den skatt de betalar. 

 
Inom skattebegreppet finns flertalet skatteposter att ta hänsyn till, denna studie baseras på 
slutlig skatt, bolagsskatt, socialavgifter samt punktskatter, även kallat konsumtionsskatter. 
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2. Disposition 
 
 
 

Kapitel 1 Inledning 
 
 
Det inledande kapitlet är en introduktion och beskrivning av skatteplanering och Corporate 
Social Responsibility, även problematik kring skatteplanering och företags transparens. 

 

Kapitel 2 Teori 
 
Detta kapitel presenterar relevant litteratur och tidigare forskning kopplat till ämnet. 

 

Kapitel 3 Metod 
 
I detta kapitel beskrivs och motiveras den metod som använts. 

 

Kapitel 4 Resultat 
 
I kapitel fyra redogörs resultatet som tagits fram från den undersökning som genomförts. 

 

Kapitel 5 Diskussion 
 
Kapitel fem kopplar samman den teoretiska referensramen till studiens resultat. 

 

Kapitel 6 Slutsats 
 
I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsatser utifrån insamlat material och utifrån 
den diskussion som förts. Frågeställningarna från det inledande kapitlet besvaras och 
studien avslutas med en reflektion över studiens bidrag. 
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3. Teori 
 
I detta kapitel presenteras studiens referensram i form av litteraturgenomgång och tidigare 
forskning för att ge djupare kunskap om bland annat begreppen skatteplanering, CSR och 
vad som innebär hållbara investeringar. Kapitlet kopplar också an till hur teorierna är 
relevanta för denna studie och används som grund för diskussionsavsnittet. 

 

3.1 Tidigare forskning 

 
3.1.1 Corporate Responsibility - Initiatives and mechanisms (J.Griffin & 
A. Prakash)  
Det finns olika institutioner och aktörer som påverkar de val som tas inom organisationer när 
det kommer till företagsansvar, Corporate Responsibility, CR. Artikeln av Griffin och Prakash 
avseende CR, initiativ och mekanismer, inom ämnet har som syfte att försöka flytta 
diskussionen från varför man väljer att jobba med CR till att mer konkret se vad man som 
organisation ska göra och hur man ska göra det. Vilka strategier ska man använda sig av? 

 
Griffin och Parkash (2015) menar att CR handlar om ett företags övergripande politik avseende 
både anställda och aktörer inom försörjningskedjan som för leverantörer och investerare. Fokus 
på samhället är inte ett krav inom CR utan det handlar om att se till de ekonomiska, politiska och 
etiska aspekterna när det kommer till beslutsfattandet i företagen (Business society, 2014). 

 
Artikeln visar svårigheterna med att förstå hur och varför ett företag arbetar med CR. Det 
finns en rad olika initiativ att ta som företagare, de rent funktionella, men också avseende de 
mänskliga resurserna och då handlar det om sociala, ekonomiska och politiska möjligheter 
som medarbetare och andra i försörjningskedjan inom företaget har rätt till. När det kommer 
till de funktionella initiativen handlar det om att man bör tänka på hur företaget ser ut i 
omvärldens ögon när det gäller dess varumärke och vid marknadsföring av produkter. Det är 
också viktigt att ta ansvar för leverantörsledet och till exempel inte använda sig av barnarbete 
eller liknande (Business society, 2014). 

 
Författarna har även identifierat tre tvärfunktionella initiativ som företag borde tänka på; 
utveckling, miljöpåverkan och bolagsstyrning. När ett företag har bestämt vad de ska göra 
utefter de olika funktionella och tvärfunktionella initiativen gäller det att bestämma hur man 
ska gå tillväga. Forskarna har identifierat fyra olika mekanismer som man kan använda vid 
implementeringen och som är uppdelade i två kategorier. I den första kategorin finns ensidiga 
handlingar där man arbetar med företagets medvetenhet av resursfördelning och arbete genom 
stiftelser där man bland annat bidrar till lokala samhällen eller andra länder. Det finns också 
mekanismer som innefattar samarbeten i form av partnerskap och volontärprogram (Business 
society, 2014). 
 
3.1.1.2 Corporate Responsibility – Intitiatives and mechanisms; relevans för studien  
Denna studie bygger på tankar och initiativ som i många fall sträcker sig utöver det lagen kräver, 

både när det gäller CSR och skatteplanering. Begreppet CR som Griffin och Parkash (2015) tar 

upp handlar om de många dimensioner som finns och som påverkar företagens arbete och val 

avseende företagsansvar, Corporate Responsibility. Ofta saknas det konkretisism när det gäller 

CSR- och CR-arbete hos ett företag, skatt är å andra sidan en konkret redovisad post men 

redovisningen i sig kan ske på ett sätt som är emot lagens avsikt. Artikeln ovan tar upp vikten av 

strategier och att konkret formulera vad det är man ska göra och framförallt hur. Detta 
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kopplas i denna studie till en diskussion om det lagkrav som ligger för att införa en årlig CSR-
rapport för företagen. 
 
 
Griffin och Parkash (2015) pekar på att det är en övergripande politik som avgör ett företags CR 

arbete där både interna som externa aktörer påverkar. Artikeln kan tolkas som att CR måste utgöra 

ryggraden av företagets anda för att det ska fungera men visar svårigheterna med att förstå hur 

och varför ett företag arbetar med CR. Detsamma gäller för CSR och hållbarhet, det är idag lätt att 

påstå sig arbeta med vissa frågor utan att visa bevis för handling och resultat. Denna studie bygger 

på konsumenters rankning av företag och därmed uppfattningen att vissa företag är mer hållbara 

än andra. Det är idag lätt som bolag att säga att de arbetar hållbart utan att vara konkret. I och med 

den heta debatten kring skatteflykt och omfattande skatteplanering kan paralleller även dras till 

om CR borde omfatta transparent skatteplanering. 
 
 

3.1.2 Archie B. Carrolls pyramid för Corporate Social Responsibility  
Archie B. Carroll var innan hans pension en erkänd professor inom företagsekonomi på Georgias 

universitet i USA där han under hans verksamhetsår fått flertal priser för hans undervisning och 

research. År 2012 fick han priset Lifetime Achivement Award inom Corporate social 

responsibility från Institute of management från Humboldts universitet i Berlin (Terry College of 

Business, 2016). Carroll är expert inom forskning som berör ämnet CSR och har bland annat 

skrivit den vetenskapliga artikeln “Four faces of corporate citizenship” (Buisiness and society 

review, 1998) samt “Managing ethically with global stakeholders: A present and future 

challenge” (Academy of Management Executive, 2004) som kommer diskuteras i denna studie 

genom företags samhällsansvar i samband med beskattning. 

 
Artiklarna handlar om att efter många årtionden av studier kring företags samhällsansvar och 
deras aktiviteter är det tydligt att deras verksamheter nu sträcker sig längre än att bara se till 
lönsamhet. Företagens delaktighet kommer av vad som förväntas av företagen utifrån 
allmänheten samt vad som manifesteras genom andra företag som lyckas med sitt arbete.  
Carroll pratar om “the four faces of citizenship” som beaktar ett företags ekonomiska, legala, 
etiska och filantropiska ansvar. Utifrån dessa konstruerar han fram en modell bestående av en 
pyramid innehållande dessa fyra kategorier. Ju längre ned på pyramiden man kommer desto 
viktigare anses ansvaret för företagen vara. Avsikten med pyramiden är att illustrera globala 
företags samhällsansvar som alltid börjar längst ned med det ekonomiska ansvaret samt att 
cheferna för dessa företag ska ta ansvar för alla dessa fyra olika steg samtidigt. 
 
 

3.1.2.3 Pyramiden för Corporate Social Responsibility; relevans för studien  
Artiklarna som studerats visar på att företag allt mer arbetar med frågor som handlar om mer 
än lönsamhet för verksamheten, fokus ligger nu även på exempelvis samhällsansvar. Något 
som också lyfts fram är att företagens agerande påverkas av förväntningarna från samhället 
och andra företags initiativ. Denna studie bygger på konsumenternas uppfattningar av vissa 
företags hållbarhetsarbete och därmed en stark koppling till förväntningar på företagen. Även 
om ett bolag inte egentligen är speciellt utilitaristiskt utan mer ser till sin egen lönsamhet, 
ställs idag allt mer fokus och press utifrån och för att överleva måste företagen göra vissa 
anpassningar, eller påstå sig göra det. 

 
Pyramiden som nämns i artikeln med en topp som avser etiskt och filantropiskt ansvar och en 
grund, botten, det viktigaste, som är det ekonomiska ansvaret och den egna lönsamheten följt 
av steget ovan som avser att följa lagen är alla delkomponenter i problemformuleringen för 
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denna studie. Pyramiden kopplas bland annat till huruvida företagen som valts ut tar det 
ekonomiska ansvaret deras positionering hos konsumenter antyder samt bemöter studiens 
delsyfte, nämligen vikten av och varför man arbetar med CSR samt diskussioner kring om det 
legala anses bristfälligt inom rapportering av CSR. Denna modell som Carroll konstruerat för 
flera år sedan kan jämföras med hur det ser ut i den organisatoriska sfären idag för att se hur 
företag arbetar med dessa fyra ansvarstaganden och om de rankas som viktiga i samma skala 
som Carroll påstår. 
 

 
2.1.3 Corporate Social Responsibility and Tax Planning: Not by Rules 
Alone (Gribnau)  
Studien som den nederländska forskaren Hans Gribnau publicerade år 2015 diskuterar hur 
CSR och skatteplanering inte enbart är ett regelverk utan att det finns olika aspekter som 
ligger bakom. Skattelagstiftare och skattebetalare utgår från ett regelverk som är till för att 
kontrollera skattebetalarna. Det är inte ovanligt att reglerna utmanas genom skatteplanering 

för att minska vissa av företagets skatter, alltså till deras fördel. Globaliseringen har haft stor 
inverkan på skatteplanering då reglerna ser olika ut globalt. Just skatt är och har blivit en post 
som företagen ser som en stor kostnad och som de vill dra ner på. Frågan om företag bör 
inkludera det etiska perspektivet av sin skatteplanering för att visa att de tar sitt ansvar utifrån 
Corporate Social Responsibility och inte agerar skatteundrandragande blir allt mer aktuell. 
Artikeln tar upp aspekten att CSR handlar om företags åtagande mot samhället men lika 
viktigt är det för företagen att fastställa vad företaget är ansvariga för gentemot samhället. Ett 
företags beskattning innefattar både ekonomiskt och legalt hänsynstagande. Enligt Gribnau 
(2015) behöver företag ur ett etiskt perspektiv göra mer än vad lagen kräver av företagen för 
att verka för CSR (Social legal studies, 2015). 

 

Skattelagstiftning har blivit ett komplext regelverk som många aktörer försöker kringgå och 
hitta olika kryphål för att minimera sina skattekostnader och då nyttja så kallad aggressiv 
skatteplanering. För aktörer som främjar hållbarhet och arbetar utifrån principerna enligt CSR 
blir det en fråga om moral och att följa lagstiftning. Ett företag som inte betalar sina 
företagsskatter motsvarar inte det etiska ansvaret som CSR står för när det kommer till att 
bidra till samhället (Social legal studies, 2015). 

 

2.1.3.1 Corporate Social Responsibility and Tax Planning; relevans för studien 
 
Skatteplanering är i sig varken olagligt eller ovanligt, problemet ligger i att regelverken kan 
nyttjas på ett sätt som gör att samhället går miste om stora skatteintäkter genom aggressiv 
skatteplanering som sker på ett sätt som strider mot lagens mening. Gribnau (2015) tar upp 
den ökande diskussionen om att företag bör arbeta med en transparent skatteplanering 
tillsammans med ett etiskt perspektiv för att visa att de verkligen agerar utifrån det CSR-
ansvar de påstår sig ta. För företag i praktiken menar Gribnau, att för att verka etiskt enligt 
CSR behöver företag göra mer än lagen kräver. 

 

Denna studie avser att studera om det finns någon anledning att tvivla på utvalda företags 
positionering som hållbara utifrån deras redovisade skatt och eventuell skatteplanering och 
därmed blir Gribnaus studie högst aktuell då den tar upp det etiska och legala perspektivet 
gällande skatteplanering för företag. Han diskuterar kring att företag som anser sig arbeta med 
CSR men sedan använder sig utav omfattande skatteplanering inte framstår som så etiska som 
de säger sig vara. Gribnaus studie kommer att vara till hjälp vid analys och diskussion kring 
denna studies resultat och problematiken mellan CSR och skatteplanering. 
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3.2 Litteraturgenomgång 

 

3.2.1 Corporate Social Responsibility – CSR  
Corporate Social Responsibility, CSR, översätts ofta till “företags samhällsansvar” och är ett 
ansvarstagande och ett initiativ som sträcker sig utöver det som lagen kräver. I FN:s Global 
Compact och i OECD länderna finns det olika riktlinjer och rekommendationer för företag att 
gå efter för att arbeta med CSR (NE, 2016). Enligt en studie från Svensk handel (2014) har 
Svenska företags engagemang för CSR ökat med åren och Sveriges handelsminister Ewa 
Björling menar i sin presentation av riksdagens handelspolitiska deklaration år 2010 att  
“Svenska företag är bland de bästa i världen på att arbeta med CSR - företagens sociala ansvar”.  
Svårigheterna och bristerna ligger i mätningen av CSR-arbete och främst gällande småföretag 
(Svensk handel, 2014). 

 

CSR begreppet innefattar företagens ansvar för hur de påverkar samhället som de verkar i 
avseende miljö, ekonomi, sociala aspekter och etiskt ansvarstagande vilket även kan kopplas 
samman med begreppet hållbar utveckling. Den ekonomiska delen innebär till exempel att ta 
avstånd från mutor, sociala aspekter kan vara att företagen ska ha en bra arbetsmiljö och 
arbeta mot diskriminering. Miljödelen kopplas ofta samman med hållbarhetsbegreppet och 
innebär att företaget ska arbeta på ett sätt som är hållbart för miljön på lång sikt genom till 
exempel att klimatkompensera för de utsläpp man gör (Ekonomer för miljö, u.å., 16a). Det 
talas även om hållbarhet inom ekonomi och att en hållbar ekonomi är den som håller i längden 
utan att överutnyttja jordens resurser (Ekonomer för miljö, u.å., 16b). 

 
CSR och marknadsföring sätts ofta samman som att företag via CSR vill vinna fler kunder 
och/eller bygga en bättre relation till de man redan har och då krävs att de också når ut och 
kan visa omvärlden vilka världsförbättrande aktiviteter de deltar i. Företagen vill att kunderna 
ska få veta om deras klimatkompenseringar och välgörenhetsprojekt (Ekonomer för miljö, 
u.å., 16a). 

 
Hösten 2014 kom ett EU-direktiv gällande obligatorisk rapportering avseende icke-finansiell 

information och mångfaldspolicy i form av krav på en hållbarhetsrapport (Regeringskansliet, 

2015). EU-direktiv avser en miniminivå av nationella lagkrav som samtliga medlemsländer ska 

stifta inom given tidsperiod (Lindholm, 2015). Med anledning av detta kom Justitiedepartementet 

i januari 2015 med ett svenskt lagförslag (DS 2014:45) som bland annat avser ändringar i 

årsredovisningslagen och som föreslås träda i kraft 1 juli 2016 och gälla från och med 

räkenskapsåret 2017 (Regeringskansliet, 2015). Syftet med lagändringen är ökad transparens och 

möjligheten att jämföra olika företag ur ett hållbarhetsperspektiv. Rapporteringen ska omfatta 

respekt för mänskliga rättigheter, miljö, personal, sociala förhållanden och hur man motverkar 

korruption. Företagen ska bland annat visa hur de förhåller sig till dessa områden genom att både 

visa de policys som hanterar respektive område samt resultaten av dem och även redovisa 

väsentliga risker kopplade till respektive område samt hur företaget hanterar riskerna. Denna 

rapportering ska enligt lagförslaget omfatta stora företag med exempelvis ett medeltal av 250 

anställda och en balansomslutning på minst 350 miljoner kr eller vara ett företag av allmänt 

intresse som kreditinstitut och publika bolag (Carendi, 2016). 
 
 

2.2.1.1 Kritik mot CSR  
Det finns kritik riktat mot CSR som bland annat menar att företag använder sig av begreppet 
CSR för att rikta fokus bort från andra mindre etiska delar av verksamheten och återigen 
kopplas CSR ihop med marknadsföring. Kritiken menar att företag lyfter fram de fabriker och 
verksamheter med bra arbetsförhållanden och sedan döljer fabriker med barnarbete samt att 
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begreppet enbart skulle användas i marknadsföringssyfte, att företagen egentligen inte bryr 
sig utan endast är ute efter legitimitet och gott rykte. Ett bra exempel på detta är när företag 
använder sig av sociala medier där de till exempel skänker pengar eller vaccin för varje 
person som delar eller gillar deras initiativ, det vill säga, de skänker bara pengar om kunderna 
hjälper dem med marknadsföring (Ekonomer för miljö, u.å., 16). 

 
I vissa fall hävdas att företag använder miljö som en förevändning till besparingar där de ska 
effektivisera och motverka onödigt resursutnyttjande och på så sätt göra en insats för miljön, 
men där den egentliga baktanken är att tjäna pengar. Ofta sker också donationer av företag till 
organisationer med ett motkrav, man är generös på ett sätt som i slutändan gagnar det egna 
företaget genom att man donerar pengar mot att organisationen gör något tillbaka, villkorade 
donationer är vanligt förekommande i världen (Ekonomer för miljö, u.å., 16). 
 
 

3.2.2 Hållbara investeringar  
Idag handlar det inte längre om att endast se till en generell investerings avkastning och 

lönsamhet utan fokus ligger även på vad investeringarna innebär för framtiden. Som tidigare 

nämnt är bland annat ESG, Environmental Social and Gouvernance-analys, något som idag 

används i större utsträckning vid analys av tänkbara placeringar. Analysen avser att titta på hur 

väl investeringskandidaterna siktar och arbetar hållbart och tar ett samhällsansvar, något som 

alltmer ses som avgörande för ett företags långsiktiga överlevnad (Financial Times, u.å., 16). 

 
Vikten av ett ansvarstagande utöver vad lagen kräver blir också tydligt om man ser till bland annat 

det växande antalet hållbarhetsrankingar av olika slag och gröna fonder (SWESIF, 2016). Under 

våren 2016 kom Morningstar med just en ny hållbarhetsranking baserat på ESG-faktorer 

(Morningstar, 2016), faktorer som alltså handlar om icke-finansiella variabler som inkluderar 

hållbarhet, etik och samhällsansvar, till exempel hur företagen hanterar deras egen klimatpåverkan 

och att det ska finnas uppbyggda kontrollsystem som försäkrar ansvarstagande (Financial Times, 

u.å., 16). Morningstar tillhandahåller nu ett nytt omfattande verktyg när det gäller att hitta hållbara 

placeringar (Morningstar, 2016). Sedan tidigare genomför Söderberg & Partners årligen en 

hållbarhetsgranskning på pensionssidan (Brundin och Nikyar, 2015) och Svanen har under 2015 

startat sitt arbete med miljömärkning av fonder, bland annat var de med under Almedalsveckan 

tillsammans med representanter från flera företag som Folksam, Swedbank, Nordea och 

Storebrand och som alla aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor (Svanen, u.å., 15). Det finns även ett 

initiativ utvecklat av Sveriges forum för hållbara investeringar, SWESIF, en standardiserad 

självdeklaration kallad Hållbarhetsprofilen. Denna  
“livsstilsförändring” som pågår inom företagsvärlden och hos investerare väcker funderingar 
om hur marknaden i stort kommer att påverkas (SWESIF, 2016). 

 
Det är tydligt att det talas om ansvarsfulla investeringar när det gäller enskilda företag och 

branscher men analysföretaget MSCI har sedan år 2012 tagit det ett steg längre. Med produkten 

MSCI ESG Sovereign Rating rankas även länder och deras exponering mot ESG-risker och hur de 

hanterar dessa. Man analyserar också de långsiktiga konsekvenser som hanteringen kan ge för 

enskilda länders ekonomi, därför anses det vara ett bra kompletterande verktyg för analys av 

länders kreditvärdighet för handel med stadsobligationer (Sjöström, 2012). 
 
3.2.2.1 Hållbara investeringar; relevans för studien  
Det är idag på många sätt tydligt att hållbarhetsfrågor, samhällsansvar och företagens 
engagemang och initiativ i projekt och samhället blir allt viktigare för att lyckas på en global 
marknad, det handlar om varumärket, ansvar och lönsamhet. För att belysa detta tar denna studie 
upp hållbara investeringar. Det är nämligen inte bara konsumenter utan också investerare 
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som är intresserade av hur företag tar ett samhällsansvar, deras framtidsmål avseende detta 
och hur de arbetar hållbart, inte minst för att de alltmer ses som avgörande faktorer för ett 
företags långsiktiga överlevnad och därmed en nyckel till framgångsrika investeringar. 

 

Denna studie bygger på tankar om ansvar utöver vad lagen kräver och även kopplat till 
företagens ansvarstagande via skattsedeln. Hållbara investeringar handlar om CSR ur ett 
investeringsperspektiv och hur företag tolkas och analyserar utifrån sett med ett antal icke-
finansiella variabler. Det finns som tidigare nämnt svårigheter med att analysera utifrån 
faktorer som inte är finansiella eftersom de ofta upplevs som flytande och saknar en konkret 
uppbyggnad. 

 

Oavsett hur man väljer att se på frågor om etik och samhällsansvar är de högst relevanta att lyfta 

fram på ett bra sätt och flertalet verktyg finns nu för att utvärdera möjliga investeringar utifrån 

dessa parametrar. Morningstars (2016) nya verktyg som även innefattar att det ska finnas 

kontrollsystem hos företagen som försäkrar verkligt ansvarstagande bör om det fungerar vara en 

avgörande del och kopplar samman till transparens och ett mer äkta CSR-arbete. Ovan avsnitt 

tillsammans med bland annat lagförslaget på en hållbarhetsrapport för företag visar på både den 

nationella som internationella omfattningen av fokus och vikt av hållbarhetsarbete, att det är en 

del av allas framtid och där företagen då naturligt spelar en viktig roll. 
 
 

3.2.3 Skatteplanering  
Den snabbt växande globala ekonomin gör att pengaflöden flyttas över landsgränser och den 
internationella skatteflykten och skatteplaneringen är ett problem för de flesta länder eftersom 
de på så vis går miste om skatteintäkter. Skatteverket arbetar för att ta fram information som 
gör det möjligt att genomföra kontroller av tillgångar som har flyttats utomlands men som ska 
beskattas i Sverige. Enligt Skatteverket försvinner det cirka 46 miljarder kronor varje år i 
skatteparadis som egentligen borde betalats på internationella transaktioner (Skatteverket, 
2016). Den 1 januari 2016 trädde en ny lag i kraft för att motverka skatteundandragande 
(riksdagen, 2016). 

 

Länder runt om i världen har traditionellt sett på och behandlat skatteplanering som en legitim 
metod och rent juridiskt är det sant, skatteplanering i motsats till skatteflykt går att genomföra 
inom lagens råmärke men med tiden har skatteplaneringen blivit allt mer utstuderad. När 
skatteplanering sträcker sig över flera olika jurisdiktioner innebär det ofta att skattepliktiga 
vinster förs över till stater med mer förmånliga skattesystem. Företagen minskar alltså det 
skattepliktiga beloppet genom arrangemang som är helt lagliga men som i flera fall strider 
mot lagens avsikt. Skatteplanering innebär alltså att man drar nytta av teknikaliteter i ett 
skattesystem eller oförenligheter mellan två eller flera skattesystem i syfte att minska det 
skattepliktiga beloppet (FAR, 2012). 

 
Enligt Davies (2014) underlättas skatteflykt av bristande insyn, transparens och den sekretess som 

skatteparadis erbjuder. Även inom Sverige är det som privatperson svårt att få tillgång till 

företagens totala beskattning och grunderna för den med hänsyn till sekretess (Skatteverket, 

2016). Diakonia (2014) lade fram punkter som de såg som nödvändig lagstiftning framåt. Dels 

såg de att det krävs en transparent redovisning av stora företag i motsats till dagens sammanslagna 

koncernredovisning, där företagen istället måste redovisa skatt, vinster och kostnader i varje land 

de har verksamhet i. Genom det skulle det vara möjligt att se att företag betalar den skatt de bör i 

till exempel utvecklingsländer. Detta blir nu verklighet genom det avtal som ingicks mellan 30 

OECD-länder i januari 2016 där avtalet tvingar internationella storföretag att rapportera sin 

verksamhet i enskilda länder (Larsson, 2016). Diakonia (2014) la 
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också fram att det krävs lag på offentliga register över företags ägare och därmed vem som 
plockar hem vinsten, då det tidigare har varit möjligt att gömma sig bakom skalbolag när man 
ägnar sig åt skatteflykt. Även det blev år 2015 ett faktum för EU-länder då EU-parlamentet 
antog en ny lag, anti-penningtvättsdirektivet, EU-länderna måste nu upprätta offentliga 
register över de slutliga ägarna till bolag, stiftelser och andra rättsliga enheter 
(Europaparlamentet, 2015). 

 
Att ett företag betalar skatt i Sverige innebär att de bidrar till den svenska välfärden som till 
stor del finansieras av skatter. Skatter möjliggör för staten att bland annat ge alla samma chans 
till utbildning, de bekostar barnomsorg, sjukvård och socialtjänst samt vägar, kollektivtrafik 
och ett gemensamt miljöarbete (informationsverige.se, 2016). Att som företag undvika att 
betala skatt eller minska sin skatt betyder alltså att de inte alls eller i minskad utsträckning 
bidrar till exempelvis den infrastruktur de behöver för att bedriva sin verksamhet (CSR i 
praktiken, 2011) eller andra funktioner som finansieras av skattemedel som ambassader. 
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4. Metod 

 
Kapitel 3 beskriver vilka metoder som studien bygger på och motivering till varför de 
använts för att arbeta med och komma fram till studiens resultat. Syftet med detta kapitel är 
att så utförligt och transparent som möjligt redogöra för arbetsprocessen och 
materialinsamling. Sist i detta avsnitt följer även en källkritisk diskussion. 

 

4.1 Metodansats 

 

För att genomföra en studie kan man anta en kvalitativ eller kvantitativ ansats för insamling och 

analys av data. Resultaten i denna uppsats bygger på insamlad kvantitativ data som medverkar till 

att ge så bra resultat som möjligt i enlighet med studiens syfte. Studien bygger till viss del även på 

intervjuer med sakkunniga på Skatteverket, Justitiedepartementet, åklagare på 

Ekobrottsmyndigheten, redovisningsekonomer och utredare på Finansinspektionen men detta 

endast för att reda ut potentiella frågor under arbetets gång gällande skatteredovisning och 

kommer därför inte att redovisas som resultat från en kvalitativ studie. 

 

4.2 Motiv för val av metod 

 

Denna studie bygger på en kvantitativ ansats då önskan är att resultaten av den insamlade 
datan ska kunna ge en bas för generalisering mellan begreppet CSR och ett företags 
beskattning. Studien bygger på årsredovisningar från år 2014 och vill ge en indikation på ett 
företags verkliga ansvarstagande i avseende att bidra till den svenska välfärden genom skatt. 
Då studien är beroende av en större mängd data och beräkningar blev en kvantitativ ansats 
naturlig eftersom den fokuserar på mätbar konkret data i form av siffror i motsats till den 
kvalitativa metoden som bygger på bland annat intervjuer och observationer. Syftet med 
studien är att finna indikatorer för eller emot skatteundandragande i samband med ett hos 
konsumenterna förankrat budskap om att företaget verkar hållbart. Med andra ord är studiens 
fokus hur och om företagens beskattning står i relation till deras CSR-åtaganden och 
positionering på marknaden i samband med dessa frågor. 

 
Svårigheterna i denna studie har varit att finna rätt metod för att se samband och indikatorer. 
Skattefrågor är ofta något känsligt och som Panamadokumenten visat behövs en större 
transparens och öppenhet i den globala finansiella sektorn, det går inte alltid att se vad företag 
verkligen gör inom skatteområdet (Flores Sedman, 2016). På grund av att skatteplanering är 
något av ett laddat ord (FAR, 2013) är det inte något som författarna av denna studie trodde 
sig få svar på av specifika företag vid en intervju. Skatteområdet är i sig komplext och skiljer 
sig mellan olika länder (Swedbank, 2015), därför föll valet på årsredovisningar som 
grundmaterial till resultatberäkningarna eftersom det är offentliga handlingar. 
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4.3 Tillvägagångssätt 
 

4.3.1 Urval och population  
Det finns ett flertal undersökningar både internationellt och inom Sverige som genomförs 
årligen med syfte att ranka båda svenska och globala företag när det gäller hållbarhet, Global 
100, Sustainable Index, Hållbarhetsbarometern och Dow Jones Sustainability Indices som 
upprättas i samarbete med Robecco Sam, ett investmentbolag specialiserat endast på 
hållbarhetsinvesteringar, ESG. Idag har de flesta företag en CSR-rapport men intressant för 
denna studie är de företag som gått längst i att etablera en medvetenhet hos konsumenter att 
deras ansvarstagande är väl implementerat i företagets löpande arbete och värderingar. 

 
Det är flera aspekter som spelar in vid avgörandet om huruvida ett företag engagerar sig inom 

CSR då definitionen av begreppet är så brett och olika organisationer har olika kriterier för vad 

som skall uppfyllas för att betraktas som ansvarsfull inom CSR. Detta gör urvalet problematiskt 

då det dels handlar om hur företagen agerar både genom vad de förmedlar via deras hemsida, 

marknadsföring, word to mouth, företagssamarbeten men också via välgörenhet, 

arbetsförhållanden och miljöansvar. Man kan vrida på det utifrån hur företagen anser sig vara 

hållbara men i denna undersökning sker urvalet ur ett konsumentperspektiv eftersom det i 

slutändan är de som tar emot budskapet och ska avgöra om ett företag är att lita på eller inte. 

 
Uppsatsens population består av de 265 företag som finns representerade på rankninglistan 
Sustainable Brand Index 2016 (bilaga 1), som upprättats av företaget Sustainable Brand 
Insight och urvalet är de 50 aktiebolag som toppar listan. Sustainable Brand Insight gör sedan 
sedan 2011 Skandinaviens största varumärkesstudie inom hållbarhet utifrån konsumenters 
uppfattning. Enligt Erik Hedén som är Managing director på SBI baseras urvalet i 
undersökningen på enkätformulär och intervjuer som utformats utifrån UN Global Compacts 
tio principer avseende företags ansvarstagande inom mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö 
och korruption och genomfördes år 2015/2016 med 30 000 konsumenter (Un Global 
Compact, 2016). Urvalet av företag baseras av Sustainable Brand Insight på omsättning, 
marknadsandel och varumärkeskännedom. En del av studiens syfte är att se om det går att 
tolka CSR och hållbarhet mer som ett sätt att legitimera ett företag än verkligt ansvarstagande 
via skattesedeln, det blev därför viktigt att välja företag som rankas högt av konsumenter 
inom dessa områden (SB index, 2016). 

 
Ingen hänsyn har tagits till bransch eller företagsstorlek utan syftar endast till att lyfta fram de 
företag som rankas högt utav konsumenter och undersöka om deras skattemässiga och därmed 
ekonomiska ansvar i Sverige stämmer överens med deras rykte och intryck av att vara ett 
företag som agerar i enlighet med UN Global Compact och värderingar inom CSR. Ingen 
hänsyn har tagits till vilken plats på rankinglistan företagen hamnat. 
 
4.3.2 Bortfallsanalys  
Studien har haft 13 bortfall (bilaga 1) på grund av att alla företag på rankinglistan från 
Sustainable brand index inte är aktiebolag och därmed inte har en officiell årsredovisning. 
Företagen har bytts ut mot de närmast liggande företagen på rankinglistan. Eftersom 
studien inte tar hänsyn till vilken inbördes ordning bolagen har på listan, ses bortfallet inte 
som ett problem för studiens resultat. 
 
4.3.3 Material  
Studien bygger på litteraturstudier avseende valt ämne men främst insamlad data i form av 
kontroll av slutliga skatten samt bolagsskatt för år 2014 baserat på Skatteverkets uppgifter om 
över- eller underskott av näringsverksamhet, alltså deklarerat resultat. Detta har även jämförts 
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med samma poster ur företagens årsredovisningar. På grund av sekretess finns inte möjlighet 
att få fram hela företagens beskattning post för post via företagens deklaration, de poster som 
är offentliga är slutlig skatt, bolagsskatt samt arbetsgivaravgifter. 
 
 

4.3.4 Beräkningar  
Beräkningarna som studien bygger på är genomförda genom att dividera företagets resultat 
enligt skatteverkets uppgifter med den totala summan slutliga skatt, för att få fram skatten i 
procent. För att få fram företagets bolagsskatt i procent har skatteverkets uppgifter om totala 
summan för bolagskatten dividerats med verksamhetens resultat. För de bolag med negativt 
resultat finns inga skatteposter att ta hänsyn till.  
Från början var tanken att redovisa procentsatser för alla de skatteposter som redovisas 
i skatteordlistan, men på grund av sekretess begränsades studien till arbetsgivaravgifter, 
bolagsskatt och slutlig skatt. 

 

4.4 Studiens mätbarhet 
 

4.4.1 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
En hög validitet i en undersökning kräver att man säkerställer genom kontroll av data att alla 
inmatningar och beräkningar som gjorts inte innehåller några fel (Forskningshandboken 
M.Denscombe, 2009). I den kvantitativa mätningen vi gjort när vi sammanställt och beräknat 
företags bolagsskatt och slutlig skatt för alla företag har noggrannheten vid inmatning av alla 
siffror varit ytterst viktig och dubbelkollats mot källan. Det gäller också att se över om man 
mätt det begrepp som man har haft i syfte att mäta (Bryman och Bell 2013, 175-179). 

 
För att stärka reliabiliteten i en studie gäller det att man tar hänsyn till tre olika faktorer, 
stabilitet, intern reliabilitet och internbedömarreliabilitet. Stabiliteten i denna studie anses som 
hög då resultatet inte kan fluktuera över tid eftersom beräkningarna bygger på fasta belopp 
och inom samma urval bör ett test-retest ge samma resultat om man utgår från samma vald 
period. Den interna reliabiliteten utgör om de indikatorer man får fram från respondenterna är 
pålitliga. I detta fall handlar det om frågor avseende sekretess av vissa skatteposter samt 
information om offentliga uppgifter. Då respondenterna är företrädare för en myndighet anses 
den interna reliabiliteten som hög (Bryman och Bell 2013, 175-179). 

 
Denna studie önskar få ett generaliserbart resultat som menar att resultaten även gäller för 
andra variabler i samma specifika fall eller situation som inte deltagit i undersökningen. 
Syftet med det är att försöka uppnå eller utveckla en lagliknande princip gällande 
förutsägande i olika typer av situationer. I denna studie har hänsyn tagits till att försöka få ett 
så representativt urval som möjligt eftersom det inte är möjligt att undersöka en hel 
population. Vid ett sådant urval är sannolikhetsurval viktigt för att kunna utesluta skevhet i 
urvalet detta är dock inte anpassningsbart på denna studie då den bygger på ett 
bekvämlighetsurval och den lagliknande principen blir därför lidande. 
 
 

4.4.2 Kritisk granskning av metoden  
Till en början skulle undersökningen endast bygga på företagens årsredovisningar, men när 
granskningen av dem började för att se företagens olika skattesatser blev det problematiskt då 
företagen inte redovisar dessa poster i sina årsredovisningar, de visar bara en summerad 
skattepost. Det är också i viss mån möjligt att som företag i en årsredovisning endast lyfta 
fram de delar man vill visa och visa förmånliga resultat. Det visade sig att vissa företag visar 
ett positivt resultat före skatt i årsredovisningen men deklarerar ett underskott hos 
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Skatteverket. Metoden att granska och beräkna företags beskattning endast utifrån 
årsredovisningar visade sig alltså begränsad och kompletterades med uppgifter om deklarerat 
resultat från Skatteverket. 

 
En kritik som är riktad mot kvantitativa forskningar är om man kan lita på att de 
mätinstrument eller mätprocedurer som används. Och vid kvalitativa intervjuer, besitter 
respondenterna den kunskap som krävs för att kunna besvara frågan (Bryman och Bell 2013, 
182)? I denna studie blev det snabbt tydligt att flera av våra tänkbara respondenter, bland 
annat hos Skatteverket, inte kunde svara på de frågor vi ställde. Visserligen bygger denna 
studie på konkret data eftersom den har en kvantitativ ansats, men under studiens gång har det 
varit viktigt att vända sig till olika sakkunniga. För den kvantitativa delen gäller att förutsatt 
att man använder samma mätetal kommer det vid upprepning att ge samma resultat, vilket 
stämmer i denna studie. Frågan är istället om man kan lita på de finansiella siffrorna och vad 
de faktiskt betyder, mer än att tvivla på mätinstrumentet i sig. 
 

 

4.5 Källkritik 

 

För att en studie ska ha hög tillförlitlighet gäller det att kritiskt granska de källor som används 
i undersökningen. Det är viktigt att bedöma det material som samlas in och avgöra hur pass 
acceptabelt och pålitligt det är. Denna studie bygger på primär- och sekundärdata. 
Primärdatan är i form av egna beräkningar utifrån insamlat material från Skatteverket och 
respektive företags årsredovisningar. Sekundärdatan är den data som redan existerar och är 
insamlat av annan individ än författarna själva. Sådan data är användbar eftersom det ger en 
bild av problemet inom området, vilka uppgifter som redan finns inom ämnet och vilka 
berörda delar som blivit utforskade och kan användas som underlag för vidare forskning. Det 
väsentliga är att källorna är pålitliga när man bygger vidare på en studie utifrån erkänd teori, 
artiklar och annan insamlad empiri (Akademien för ekonomi, samhälle och teknik, 2016). De 
vetenskapliga artiklar som använts i denna studie kommer från SöderScholar och är artiklar ur 
vetenskapligt granskade publikationer där författarna anses kunniga inom deras respektive 
område. Information om deras expertis och akademisk utbildning finns tillgänglig för att 

ytterligare stärka tillförlitligheten på deras kunskap. En annan viktig aspekt att fråga sig är om 
den insamlade datan kan bidra med något nytt till den egna studien, alltså om datan går att 
analyseras för att komma fram till någon ytterligare kunskap inom ämnet. 

 
Studien bygger även på sekundärkällor i form av artiklar, bloggar och andra företagsspecifika 
hemsidor. Författarna har i de fall där informationen kan vara vinklad och subjektiv varit 
tydliga med att ange att det är en viss persons och inte exempelvis en hel myndighets åsikt 
samt tagit detta i beaktande i diskussionsdelen. Källorna som studien bygger på anses vara 
pålitliga baserat på deras författare och ursprung. 
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5. Resultat 

 
Följande kapitel redogör för studiens resultat baserat på genomförd undersökning på de 50 
företag som rankats som hållbara enligt Sustainable Brand Index årliga mätning. 
Beräkningarna har gjorts utifrån dessa företags deklarationer och årsredovisningar. 

 

Fullständigt resultat redovisas i bilaga 2. Då studien på grund av sekretess av skatteposter inte 
har kunnat studera samtliga poster från teoriavsnittet har fokus legat på slutlig skatt och 
bolagsskatt. Bolagsskatten är 22% på årets överskott av verksamhet och efter de beräkningar 
som gjorts stämmer det för 32 av 33 bolag som redovisar ett positivt resultat. Det företag som 
avviker, Fjällräven, har genom ansökan till Skatteverket fått beviljat att betala 17% i statlig 
inkomstskatt på grund av att de har skattat för verksamheten utomlands. 

 
17 av de 50 studerade bolagen redovisar ett negativt resultat och därmed ingen bolagsskatt. Åtta 
av dessa företag visar i årsredovisningarna ett positivt resultat före skatt, två av bolagen lyfter 
även fram citat från VD om ett framgångsrikt år, men deklarerar en förlust hos Skatteverket. 

 
Den slutliga skatten för företagen pendlar över ett stort spann, det beror på att skatteposten är 
beroende av flera olika poster som exempelvis löner och fastighetsskatt och säger inte något 
om eventuell skatteplanering eller vad skatten borde ha varit på. 

 
Arbetsgivaravgifterna visar att samtliga företag har deklarerat sociala avgifter men detaljerna 
och dess skatteprocent har inte varit möjliga att studera eller ställa i relation till 
skatteplanering då teknikaliteterna avseende denna skattepost har varit alltför omfattande. 
Vid genomgång av företagens deklarationer har bolagen betalat arbetsgivaravgifter men det 
går inte att definiera exakt summa i procent då summan består av ett flertal ihopslagna poster 
inom arbetsgivaravgiftsområdet, bland annat beroende av anställdas ålder och 
anställningsform. 

 
Studiens resultat visar att utifrån bolagsskatten betalar företagen den skatt de ska, alltså 22%, 
förutom de bolag som visar ett negativt resultat och därmed inte betalar bolagsskatt. 

 

Studiens har undersökt företag som positionerat sig på marknaden som hållbara hos 
konsumenter. Det har inte skett några detaljstudier av respektive företags CSR profil men den 
litteratur- och teorigenomgång som utförts visar att det i dagsläget inte går att undersöka ett 
företags CSR arbete, eftersom det inte konkret går att kontrollera. Det blir alltså en 
marknadsföringsstrategi. 
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6. Diskussion 

 

Under detta kapitel analyseras undersökningens resultat genom bland annat koppling till 
tidigare forskning och som sedan leder fram till studiens slutsatser i kapitel 6. Diskussionen 
avser att besvara frågeställningarna som redovisats tidigare samt bemöta uppsatsens syfte. 
Det följer även en redogörelse för hur materialet och metoden har påverkat utgången av 
studien. 

 

6.1 Inledande diskussion 

 

Utifrån insamlad empiri och kompletteringar i form av teori- och litteraturstudier samt SVT:s 

programserie Uppdrag granskning och deras två avsnitt om skatteflykt och Panamadokumenten 

har insikten av hur komplext och gränsöverskridande ämnet företagsbeskattning är. När företag 

skatteplanerar är det av skäl som att undvika eller minska skatten på vinster och det blir en fråga 

om egen vinning snarare än att verka för samhället. Om det offentliggörs att ett företag som aktivt 

arbetar med CSR-frågor inte bidrar med den skatt de bör bidrar de inte till samhällsnyttan enligt 

kriterierna för CSR. Det är det som leder till tvivel på företags budskap och bristande 

transparensen hos ett sådant företag gör att deras tillförlitlighet som aktör i samhället ifrågasätts. 

 

6.2 Företags ekonomiska ansvar och skatteplanering 

 

Med tanke på hur mycket pengar som varje år försvinner i samband med skatteflykt och 
skatteundandragande förstår man vidden av detta problem. Det är dock viktigt att skilja på en 
laglig skatteplanering på en bra nivå och aggressiv skatteplanering där man agerar i 
skattelagstiftningens gråzon. I dessa fall går pengar som kunde användas till att utveckla och 
bidra till samhällets välfärd inom exempelvis sjukvården, utbildning och infrastruktur istället 
utomlands för lägre eller ingen beskattning. Som företagare är primärfokus lönsamhet och 
skatt är en post som ses som en kostnad, något som därför försöker undvikas av många genom 
skatteplanering. En del av denna studies syfte har varit att undersöka om företag som av 
konsumenter rankas som hållbara visar några indikationer på att de inte tar sitt ekonomiska 
ansvar för samhället genom just skatteplanering. Men även om litteratur och tidigare 
forskning visar på att skatteplanering är mer regel än undantag så har de skatteposter som 
undersökts i denna studie inte kunnat påvisa något mönster. 

 
Corporate Responsibility, CR, handlar om företagsansvar och att vara konkret i sitt arbete med 

hållbarhetsfrågor. Det gäller inte att endast motivera varför man ska arbeta med en viss fråga utan 

även ange genom vilka strategier. I likhet med vad generaldirektören för Skatteverket menar, är 

skatteplanering en styrelsefråga och CR kopplar direkt samman till detta, att det handlar om hur 

företagen drivs i praktiken och intern politik. Som konsument vill man lita på den bild som 

företaget visar upp, att det ska vara en genomgående anda hos företagen att arbeta hållbart och 

långsiktigt. Griffin och Parkash (2015) visar genom sin artikel om CR att det är svårt att förstå hur 

och varför ett företag arbetar med corporate responsibility. 

 

Att bidra till samhället och den värld man verkar i måste heller inte ske genom skattesedeln 
som artikeln pekar på, utan kan även ske med arbete genom stiftelser och volontärprogram. 
Huvudsaken är att företagen redovisar för vad de gör och hur de ska gå tillväga för att uppnå 
detta. Griffin och Parkash (2015) tar i deras studie upp initiativ och mekanismer för 
företagsansvar och hur företag gärna pratar om varför man tar sitt ansvar men att det finns en 
avsaknad för hur man konkret definierar vad man ska göra och att hur man ska göra det inte 
uppnås. Som företag behöver man tänka på hur det ser ut i omvärldens ögon när det kommer 
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till bilden av deras varumärke och vid marknadsföring av produkter. Det är detta som CSR fått 

mycket kritik ifrån. Flertal företag använder sig av sociala medier för att visa att de exempelvis 

skänker pengar till diverse organisationer för varje individ som delar eller gillar deras initiativ på 

sociala plattformar. Den bakomliggande kontexten i detta handlar om att företag endast skänker 

pengar om kunderna hjälper dem med marknadsföring. De vill tjäna pengar och höja sin status 

men i grund och botten bryr de sig kanske inte så mycket om det etiska perspektivet. 

 
Idag händer mycket på lagområdet gällande skatteplanering och skatteflykt och det är möjligt 
att vi i Sverige från år 2017 kommer att ha ett lagkrav på en CSR-rapport i årsredovisningen. 
CR blir då högst aktuellt genom att man kommer att behöva visa vad man faktiskt gör och hur 

man når dit, vilket skulle kunna bidra till att CSR och CR allt mer blir en del av företagets 
ryggrad och anda. Denna studie bygger på konsumenters uppfattning och rankning av företag 
som anses hållbara och den första frågeställningen handlar om den bilden stämmer när det 
kommer till företagens ekonomiska ansvar avseende skatt. Utifrån de årsredovisningar och 
officiella handlingar som studerats kan konsumenterna lita på företagen men det endast för att 
det saknas transparens inom skatteområdet. Företag som starkt hävdar att de arbetar utifrån 
CSR och tar sitt samhällsenliga ansvar kanske också genom CR borde arbeta med en 
transparent skatteplanering. Idag pågår en allt större debatt om skatter och skatteparadis, 
något som läckan av Panamadokumenten ytterligare eldat på och frågan kring om och hur 
företag bör redovisa sina skatteposter för allmänheten har blivit starkt aktuell. 

 

Efter att ha genomfört den kvantitativa mätningen på 50 olika företag för att se hur mycket de 
betalar i skatt på respektive skattepost för att avgöra om varje företag betalar det de bör göra, 
märktes det ganska tidigt i undersökningen att det var problematiskt. Många av företagens 
skatteposter är sekretessbelagda och ej tillgängliga för allmänheten. Om ett företag ska vara 
transparent och kunna bevisa att de betalar sin del till samhället men sedan mörkar eller döljer 
sina uppgifter tolkas det lätt som motsägelsefullt, även om deras uppgifter är skyddade enligt 
lag. För vad finns det att dölja? Teorier pratar om att CSR och marknadsföring ofta går hand i 
hand i form av att företag vill vinna fler kunders förtroende genom att nå ut med och visa 
omvärlden allt bra de bidrar med. Företagen vill att deras kunder ska få veta om deras 
klimatkompenseringar och välgörenhetsprojekt. Men när det kommer till att redovisa faktiska 
siffror finns en hel del murar att bryta sig igenom. Det är här stor del av problemet ligger och 
frågan om legitimitet blir aktuell. 
 
 
 
 

 

6.3 CSR – ett sätt för företag att få legitimitet? 

 

Legitimitet handlar om förtroende och företag som etablerar sig hos konsumenter som 
hållbara och ansvarstagande vinner en viss legitimitet. Skatt är en stor post för företagen och 
de arbetar mer eller mindre aktivt för att minska den. Är företag ett föredöme för CSR om de 
skatteplanerar? Hans Gribnau fokuserar mycket på, och diskuterar, det etiska perspektivet i 
hans vetenskapliga artikel “Corporate Social Responsibility and Tax Planning: Not by Rules 
Alone”. Om ett företag som anser sig vara CSR medveten skatteplanerar för att minimera 
sin skattekostnad menar Gribnau att det skapar tvivel på om företaget verkligen är så 
moraliskt och etiskt hållbart som det påstår sig vara. 
 
Enligt Archie Carroll som är forskare inom CSR kommer företagens delaktighet utifrån vad 
som förväntas av företagen från allmänheten. I Carrolls pyramid behandlas de olika 
filantropiska, etiska, legala och ekonomiska ansvaren som ett företag har, där det ekonomiska 
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klassas som mest viktigt, själva grunden, och det filantropiska som minst viktigt. Avsikten med 

denna modell är att illustrera globala företags samhällsansvar och att ledningen i bolagen ska 

ansvara för att dessa fyra steg efterlevs. Pyramiden skapad av A. Carroll är från år 1998 och 

utifrån den har vi konstruerat en egen modell, se figur 1, som bättre anses spegla verkligheten som 

den ser ut idag. Efter de resultat som tagits fram ur genomförd undersökning verkar det tydligt att 

det etiska ansvaret är viktigast för företagen. Det gäller främst att agera utifrån vad som är 

förväntat av företagen utan hänsyn till ekonomiska aspekter. Ekonomi är dock fortfarande 

grundbulten i företagande och hamnar därför som steg två. Det legala ansvaret är idag inte ett så 

stort hinder för företagen då det inte finns några lagar som säger att man måste redovisa sitt 

ansvarstagande av CSR utan det krav som finns är att företagen ska redovisa sina skatteposter till 

skatteverket och betala dessa. Det filantropiska ansvaret ligger precis som i Carrolls ursprungliga 

modell överst och anses vara det minst viktiga ansvaret. 
 
 
 
 
Be a good global 

Filantropiskt  

corporate citizen  

  

 ansvar 
 

Obey the law Legalt ansvar  

 
 

Be profitable 
Ekonomiskt ansvar  

 
 

Be etical Etiskt ansvar 
 

 
 
 
 
Do what is desired by global 
stakeholders 
 
 
Do what is required 
by global stakeholders 
 
 
Do what is required 
by global capitalism 
 
 
Do what is expected 
by global stakeholders 

 
Figur 1. Pyramid för CSR-ansvar ur ett nutidsperspektiv 

 

Denna studie syftar till att bland annat undersöka om företag ansedda som hållbara mer har 
lyckats med ett gott rykte än att faktiskt bidra till samhället genom att betala den skatt som 
krävs. Studiens resultat har inte kunnat visa på en omfattande skatteplanering hos de 
studerade företagen men teoriavsnittet visar att CSR idag kan bidra till ökad legitimitet utan 
att behöva bevisas eller redovisas. På frågeställningen om CSR kan vara ett sätt för företag att 
nå legitimitet utan att sedan fullt ut ta ansvar för det samhälle man verkar i, är svaret ja på 
grund av sekretess av skatteuppgifter och skatteplanering. 

 
Ytterligare kritik mot CSR är att företag som använder begrepp som CSR endast gör det för 
att marknadsföra sig och egentligen bara är ute efter nya marknadsandelar och ökat förtroende 
hos sina kunder. Svensk handel gjorde en studie år 2014 där det visade sig att svenska 
företags engagemang för CSR har ökat med åren men att svårigheterna och bristerna ligger i 
att mäta enskilda företags arbete med detta. CSR är inte lagstiftat eller har specifika krav som 
måste uppfyllas av företagen utan är endast ett begrepp som företag kan nyttja för att göra 
anspråk på att de arbetar med att ta ansvar för sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer 
gentemot samhället de verkar i. Skulle det nu bli obligatoriskt för företag som väljer att arbeta 
med och vara delaktiga inom CSR att redovisa detta i en årlig CSR-rapport skulle det vara 
svårt för företagen att bara använda sig av begreppet utan att backa upp det med konkreta 
resultat och strategier. 
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6.4 Företags transparens avseende skatteplanering 
 

 

Undersökningen som denna studie bygger på genomfördes till en början med utgångspunkt i 
företagens årsredovisningar. Dock upptäcktes det ganska snart att det ur årsredovisningarna 
inte går att utläsa speciellt mycket information om deras beskattning som till exempel 
punktskatter kopplat till energi. Det finns en möjlighet att en utförlig redovisning av varje 
skattepost skulle bli alltför omfattande, en årsredovisning är ju bara en sammanställning över 
året, men något mer än en summerad skattepost eller andra noter finns inte med. Efter att ha 
kontaktat Skatteverket och frågat varför det exempelvis inte går att utläsa punktskatter är det 
för att informationen är sekretessbelagd och därför inte redovisas. 

 
I januari 2015 kom Justitiedepartementet med ett lagförslag (DS 2014:45) som bland annat avser 

ändringar i årsredovisningslagen gällande en CSR-rapport och som föreslås träda i kraft 1 juli 

2016 och gälla från och med räkenskapsåret 2017. Syftet med lagändringen är ökad transparens 

och möjligheten att jämföra olika företag ur ett hållbarhetsperspektiv. Rapporteringen ska omfatta 

respekt för mänskliga rättigheter, miljö, ekonomi, personal, sociala förhållanden och hur man 

motverkar korruption. Företagen ska bland annat visa hur de förhåller sig till dessa områden 

genom både policys samt resultaten av dem och även redovisa de väsentliga risker som de ser 

kopplade till respektive område samt hur företaget hanterar dessa. Om det är något resultat som är 

tydligt av denna studie är att skatteområdet är en snårskog och CSR är ett begrepp som kan 

användas utan egentliga bevis på verkligt ansvarstagande. Om det skulle gå att lita på företagens 

påstådda ansvarstagande och hållbarhetsinitiativ genom en CSR-rapport skulle det underlätta för 

privatpersoner att kolla upp vad ett företag står för och därmed kunna välja att stötta de 

organisationer och företag som går i linje med det man själv tror på. 

 

Frågeställning tre handlar om det går att utläsa ur en årsredovisning om och i vilken 

omfattning företag skatteplanerar. Utifrån företagens rena skatteposter i årsredovisningen är 
det inte möjligt, svaret blir alltså nej. Utan att vara säkra finns dock förmodligen kunniga 

personer inom hur skatteplanering i praktiken går till som kan tolka vissa nyckelposter i en 
årsredovisning och bilda sig en uppfattning av hur beskattningen kan tolkas. Det är även 

intressant att cirka 50% av de studerande bolagen som deklarerar ett underskott av 
verksamheten, i deras årsredovisningar visar på ett resultat före skatt som är positivt. Två av 

bolagen lyfter dessutom fram uttalande från VD som vidare framhäver företagets 

framgångsrika år. Enligt Davies (2014) underlättas skatteflykt av just bristande transparens 
och den sekretess som skatteparadis erbjuder. Detta gör det svårt att som privatperson få 

tillgång till företagens totala beskattning vilket gör att man blir fundersam till varför det är så 
hemligthetsfullt för offentligheten. Speciellt märkligt är det att det redovisas olika summor för 

samma post och att exempelvis Volvo enligt vår undersökning deklarerar ett negativt resultat 
till Skatteverket men går i deras årsredovisning ut med att de har ett positivt resultat, samma 

sak gäller för ICA. Företag och skattesystemet är nära sammankopplade men ämnet är 
invecklat. Indikator på det är att Skatteverket varken är upprörda eller nyfikna på att det är 

olika siffror i en årsredovisning jämfört mot deklarerat resultat hos Skatteverket. 

 
För att kunna påvisa några större indikationer på eller mönster mellan företags CSR-arbete och 

skatteplanering behöver en större undersökning göras med mer både kvalitativt- och kvantitativt 

material. Ett exempel på de många bottnarna i företags skatteplanering och svårigheterna i 

granskning av deras skatt är Panamahärvan. Det krävdes en läcka på 11,5 miljoner dokument, 

som granskades av 376 journalister i 76 länder för att det till exempel skulle avslöjas att Nordea 

hjälper sina kunder med brevlådeföretag. Det är tydligt att det idag även krävs inofficiell 

information för att mer exakt kunna se hur och omfattningen av skatteplanering. Liksom det 
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Skatteverkerts generaldirektör trycker på är att det krävs transparens på skatteområdet, något 
som till viss del saknas idag. 

 
Studiens delsyfte, att undersöka om ett företag skatteplanerar i hög grad och därmed tar del av 

samhällets fördelar som vård och omsorg, utbildning och företagsstöd men arbetar aktivt för att 

inte själva bidra till det, visar denna studie inga bevis för. Konkret innebär skatteplanering att 

företagen minskar sin skatt. Posterna som undersöks i denna studie visar inte på omfattande 

skatteplanering, men teorin talar ändå för att de allra flesta företag just skatteplanerar. Det är i hög 

utsträckning möjligt att ta del av samhällets stödfunktioner utan att själv bidra till fullo. 
 

 

6.5 Avslutande diskussion 

 

Skatteplanering är inte olagligt. Det är också på vissa sätt förväntat av företagen att man 
skatteplanerar på vissa sätt. Det finns också skatter med olika avsikt, konsumtionsskatter för 
att begränsa alkohol och koldioxidutsläpp, men å andra sidan har vi skatt som finns till för att 
värna om samhället. Det i sig kan ses lite som ett motsatsförhållande, en “straffande” skatt 
och en typ som ska värna och bygga upp samhället. 

 
Frågan är också om man kan begära av alla företag att vara “välgörenhetsorganisationer”, det 
vill säga arbeta med CSR som i stort handlar om ett ansvarstagande utöver det lagen kräver. 
Men med tanke på att världen ser ut som den gör med fokus på exempelvis fattigdom och 
miljöförstöring anses att det går att kräva. Vad gäller skatt är en viss skatteplanering att vänta 
och vid internationellt arbete är det oundvikligt, men det är viktigt att samhället och företagen 
arbetar tillsammans med att bygga upp en välfärd. Det är inte längre accepterat att vissa stjäl 
större delen av kakan och det är något som hela tiden debatteras och diskuteras bland annat i 
samband med Panamadokumenten. Det är rent skadligt för företagens varumärke att 
aggressivt skatteplanera om det skulle läcka ut. Genom flertalet hållbarhetsbarometrar, 
verktyg för hållbara investeringar som ESG-analyser visas på alla sätt att hållbarhet och 
ansvarstagande gällande både ekonomi och miljö är av största vikt. Ett krav på en årlig 
hållbarhetsrapport skulle också tvinga företag att ta ansvar, även om de inte vill. 
 

 

6.6 Metodkritik 

 
Metoden som använts är en kvantitativ undersökning med insamlad data av företags 
deklarerade inkomster och där deras betalade skatt har ställts i relation till verksamhetens 
över- eller underskott. I efterhand kan man se att studien hade haft fördel av att använda  
en kombinerad kvantitativ och kvalitativ metod. Den kvalitativa delen skulle generellt ha fått 
en större roll genom en större intervju med Skatteverket, skattejurist och revisorer, detta för 
att få mer konkret bakgrund som är nödvändigt för denna typ av studie - det är viktigt att 
veta vad man letar efter. Det har under studiens gång varit svårt att inte fastna i teknikaliteter 
gällande skattelagstiftning och redovisningspraxis då det har visat sig avgörande för att 
förstå hur skatteplanering kan gå till. Det är möjligt att det med mer information och kunskap 
om skatteplanering och undersökning av andra nyckelposter hade varit möjligt att genomföra 
denna studie utan att snöa in på detaljer och se övergripande samband med skatteplanering. 
För denna studie hade dock detaljer varit nödvändiga då mönster och samband genom 
övergripande skatteposter inte har givit några konkreta resultat. 
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Det hade varit intressant att djupdyka i några intressanta företag där man grundligt studerar 
deras CSR-arbete, marknadsföring och möjligen resultatet av deras arbete samt studera poster 
som utdelningar och hur det kommer sig att vissa företag visar på ett negativt deklarerat 
resultat men har en årsredovisning som visar att årets resultat är positivt. 
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7. Slutsats 

 
Detta kapitel redogör för studiens slutsatser och bidrag till teori och metod samt en reflektion 
om bidraget. I följande kapitel besvaras studiens frågeställningar och slutsatserna 
presenteras utifrån diskussionen. Kapitlet innehåller även en reflektion över studiens bidrag 
och förslag till vidare forskning. 
 
 
 

7.1 Finns anledning att tvivla på företags budskap om 
finansiellt ansvarstagande avseende skatteplanering? 
 
 
 
Det mest påtagliga resultatet i denna studie är att företagsbeskattning är komplext med 
mängder påverkande teknikaliteter och CSR är ett begrepp som kan användas utan egentliga 
bevis på verkligt ansvarstagande. Lagkrav på en CSR-rapport skulle möjliggöra ett ökat 
förtroende för företagen och deras hållbarhetsarbete, det skulle också underlätta för 
konsumenter och investerare att kolla upp vad ett företag står för och därmed kunna välja att 
stötta de organisationer och företag som går i linje med det man själv tror på. 

 
 Det går inte att se omfattningen av skatteplanering genom de offentliga skatteposter som 

denna studie avser och som är tillgängliga för allmänheten. Det är möjligt att det går att 
utläsa skatteplaneringens omfattning om man ser till andra delar i en årsredovisning. 




 Bristande transparens genom sekretess på skatteområdet gör det svårt att som privatperson se ett bolags 
skatteplanering. 




 Eftersom skatteplanering i sig är lagligt och Skatteverket godkänner deklarationer där 
de kan se en omfattande och aggressiv skatteplanering är det svårt att få företag att 
fastna i nätet för utomstående granskning och svårt för utomstående konsument att 
sätta press när det inte finns tillgång till den typen av information. 




 Som CSR aktör fokuserar man mycket på hur man ser ut i omvärldens ögon för att 
vinna ekonomiska fördelar till företaget, utan att kanske ta ansvar i praktiken. Nya 
lagförslag kan sätta stopp för företagens ord utan handling om det blir 
redovisningskrav för CSR-strategier och resultat av dessa. 




 CSR handlar i dagsläget mer om marknadsföring än verkligt ansvarstagande. Det är 
möjligt för företagen att hävda att det inte stämmer men då krävs bevis. En konsument kan 
inte kontrollera företetagens konkreta handlingar. 




 Skatt är en stor kostnad för ett företag och självklart vill de minska den om de kan, i slutänden handlar 
det om lönsamhet och överlevnad för företaget. 







7.2 Reflektion över studiens bidrag  
 
 
 
Både CSR och skatteplanering har visat sig vara två komplexa områden att studera då den ena inte 

är konkret i sitt utförande hos företag och den andra delen omges av sekretess hos myndigheter. 

Enligt den teoretiska referensram som använts anses det finnas stora brister i hur mätning av CSR 

kan gå till och menas även ligga nära marknadsföring på så sätt att CSR används för att vinna fler 

kunder och är alltså även en fråga om legitimitet. I och med lagkravet på en hållbarhetsrapport 

som väntas träda i kraft 1 juli 2016 och finnas med hos bolagen från och med räkenskapsåret 

2017, tror vi att en liknande studie skulle ge ett annorlunda resultat genom möjligheten till en mer 

djupgående analys av intressanta företag i och med att det genom 
 
 
31 



 
lagändringen gör det enklare för privatpersoner att studera företagens verkliga ansvarstagande 
avseende CSR. Innan skatteplanering görs till en CSR-fråga kommer det området dock vara 
fortsatt komplicerat att studera. 

 

Tidigare teori och forskning avseende skatteplanering benämner detta som ett stort problem 
för den globala ekonomin eftersom pengar flyttas mellan och över flera länders gränser och 
därigenom försvinner skatteintäkter från samhällena, detta är inte minst ett problem i 
utvecklingsländer. Skatteverket och andra myndigheter både inrikes och utrikes är medvetna 
om problemet och genom olika gränsöverskridande samarbeten försöker man ställa högre 
krav på transparens i redovisningen. Som tidigare nämnts slöts under våren 2016 ett avtal 
mellan 30 OECD länder som medför att internationella storföretag tvingas rapportera sin 
verksamhet i enskilda länder. Detta tror vi kommer göra det svårare för företagen att använda 
sig utav skatteundandragande metoder och gömma intäkter, det bör också underlätta vid 
vidare studier eftersom redovisningen kommer att vara tydligare. Förhoppningsvis medför det 
att det blir lättare att få tillgång till information om företags åtaganden utomlands, även om 
deras skatteplanering fortfarande kommer att vara ett invecklat begrepp att studera. 

 

Den kvantitativa metod som använts i denna studie har visat att skatteplanering är komplext 
avseende hur det går till i praktiken. Det går inte att undersöka samtliga skatteposter som 
studien ämnade från början. Om en liknande undersökning ska göras inom detta område måste 
man ta andra vägar än att titta på de poster som rent krasst borde visa skatteplanering av något 
slag. Det vi kan konstatera är att företag kan hävda i princip vad som helst gällande deras 
hållbarhetsarbete i form av CSR eftersom det inte finns något kontrollsystem. Avseende 
skatteplanering behöver företag inte göra några vidare ställningstaganden eftersom det för 
allmänheten inte är något som diskuteras och kan kontrolleras i större utsträckning, även om 
diskussioner förs allt mer. Det är lätt som konsument att ifrågasätta, men desto svårare att 
konfrontera och konstatera att företag inte agerar efter det de påstår. Denna studie har avsett 
att undersöka företags beskattning och kontrollera att företag som rankas som hållbara faktiskt 
betalar den skatt de bör i förhållande till sin positionering på marknaden och här stöter 
undersökningen på ett stort problem angående transparens avseende skattebelopp och 
redovisning. Denna studie visar på att företag och redovisning har en lång väg att gå när det 
gäller transparens och ansvarstagande hos företagen som är möjligt att granska även av 
konsumenter. 
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Bilaga 1: Population, urval och bortfall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 



Bilaga 2: Sammanställning av resultat från undersökning 
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