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Förord 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till vår kontakt på Vattenfall som väglett oss 

genom denna resa genom att bistå med relevant information och kontaktuppgifter. Vi vill 

också tacka samtliga respondenter tillika koncernskattechefer för att de tagit sig tid och 

ställt upp på våra intervjuer. Deras engagemang har varit en avgörande faktor till vårt 

examensarbete. 

 

Vi vill också passa på att rikta ett stort tack till vår handledare Inga-Lill Johansson som 

bistått oss med relevant information och bidragit enormt med sin handledning. Det har 

krävts tålamod och ett stort engagemang för att handleda. Egenskaper som vi tycker Inga-

Lill besitter. Slutligen vill författarna tacka examinator och opponenter för granskning av 

denna studie samt den konstruktiva kritiken för förbättring av uppsatsen. 

 

Återigen Tack!  

 

Skövde 2016 

Amanda Hjorth & Julia Pantzar Rundström  
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Sammanfattning 

Bakgrund: OECD har tillsammans med G20-länderna beslutat att koncerner skall 

skatterapportera i enlighet med ett nytt underlag utifrån en ny lagstiftning, som heter 

Country-By-Country-rapportering (CbCr). Detta innebär att företagen skall börja 

rapportera bland annat betald skatt och sina anställda per jurisdiktion där företaget verkar 

och på så vis kommer en ökad transparens inom skatteredovisning att ske. Ur myndigheters 

synpunkt är detta en ändring mot det positiva, men frågan blir vad företagen och dess 

koncernskattechefer anser om denna ändring i skatteraportering.  

Syfte: Uppsatsens syfte är att identifiera och beskriva koncernskattechefers attityder till en 

ny lagstiftning som ändrar dagens skatterapportering genom CbCr som leder till en ökad 

transparens i skatteredovisningen, samt att se vad som påverkar identifierad attityd. Denna 

studie kommer att bidra genom att ge ett empiriskt underlag som öppnar för framtida 

forskning kring attityder hos koncernskattechefer vid den ökade transparensen i 

skatteredovisning. Studien ger också ett kunskapsunderlag för statliga myndigheter, i 

synnerhet skattemyndigheter, och för berörda koncerner samt svenskt näringsliv. 

Metod: Genom en kvalitativ metod med  intervjuer av koncernskattechefer hos 8 stora 

koncerner samt skatteverket har empiriskt material samlats in som leder till en vidare 

analys och slutsats. 

Slutsats: De mest framträdande resultaten i denna uppsats har varit att en del 

koncernskattechefer ser samband mellan skatt och socialt ansvar och är därmed positiva 

till implementeringen eftersom det kommer att stärka det sociala kontraktet. Andra 

koncernskattechefer ser risker med CbCr och ökade kostnader och därmed minskade 

incitamentsersättningar och har en negativ attityd till en ökad transparens i 

skatteredovisningen. 

Nyckelord: Country-By-Country-rapportering (CbCr), skatteplanering, legitimitetsteori, 

agentteori, attityder, koncernskattechefer, incitamentsersättning, socialt kontrakt, socialt 

ansvarstagande. 
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Abstract 

Background: A decision made by OECD, together with G20-countries says that Corporate 

Groups shall report report tax according to new guideline, called Country-By-Country-

reporting. This means that corporate groups for example will report tax paid per jurisdiction 

and therefore will the tax transparency be increased. According to  authorities, the new 

implementation is positive but the question is whether the corporate groups and their 

corporate group tax managers will be positive or not. 

Purpose: The purpose of this study is to identify and explain attitudes of tax managers 

when a new legislation changes today´s tax reporting in the form of a CbC-report which 

will increase transparency in the tax reporting, and what elements are behind these 

identified attitudes.This study will contribute by giving an empirical material thats opens 

to further research about corporate group tax managers attitudes with increased tax 

transparency. The study also gives better knowledge for public authorities, particularly the 

tax authority and to concerned corporate groups. 

Method: Through a qualitative method with interviews with corporate group tax managers 

with 8 large corporate groups and tax authorities, empirical material has been gathered, 

which leads to further analysis and a conclusion. 

Conclusion: The most prominent results in this essay has been the fact that some corporate 

group tax managers sees the connection between tax and social responsibility and therefor 

are positive to the implementation because it will strengthen the social contract.Other 

corporate group tax managers sees the hazards with CbCr and appurtenant costs and 

therefor decreased incentive compensation. These corporate group tax managers have a 

negative attitudes towards an increased tax transparency. 

Keyword: Country-By-Country, tax planning, legitimacy theory, agency theory, 

attitudes,Corporate Group tax managers, incentives, social contract, social responsibilities. 
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Förkortningar 

OECD : Organisation for Economic Co-operation and Development    

(Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling). 

BEPS  : Base Erosion and Profit Shifting 

BE  : Businesseurope 

G20 : Group of 20 (Tjugogruppen. Finanschefer och banktoppar från 

världens 20 mest inflytelserika och största nationer (inräknat 

EU som en nation) (NE, 2016).  

CSR  : Corporate Social Responsibility 

CbCs  : Country-By-Country – Scheman 

CbCr  : Country-By-Country – reporting  
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel skildras först problembakgrunden, för att sedan leda till en 

problemdiskussion. Dessa två element är grunden för studiens forskningsfrågor och slutligen dess 

syfte. Det första kapitlet innehåller även centrala begrepp som dyker upp genom uppsatsens gång. 

1.1  Problembakgrund 

Starbucks är en känd koncern runt hela världen med en stark etisk profil på marknaden. 

Trots Starbucks starka etiska profil, upptäcktes det att denna koncern inte betalt skatt 

överhuvudtaget under 14 av sina 15 år i Storbritannien (International Tax Review, 2013). 

Starbucks svarade att de agerat inom lagens ramar och att det då var helt okej att agera så 

som de gjort. Samhället och media ställde sig dock mycket kritiska till detta agerande och 

menade på att Starbucks har handlat moraliskt och etiskt fel. Detta blev ett ordentligt 

bakslag för Starbucks och även starten för diskussionen kring att betala rätt mängd skatt 

skall vara en fråga kring moraliskt rätt eller fel. För sin fortsatta överlevnad är företaget 

beroende av att externa intressenter ser företaget som legitimt. Därför gjorde Starbucks ett 

strategiskt val, genom att betala så mycket som 20 miljoner GBP i skattekostnader, trots 

att skattemyndigheten i Storbritannien inte krävt detta. Det var ett krav från externa 

intressenter som ansåg att Starbucks var tvungna att ta till vissa åtgärder för att fortsätta 

anses legitima, vilket visar att idag väger krav på ett socialt ansvarstagande minst lika tungt 

som krav från statliga institutioner (International Tax Review, 2013). Salman (2012) menar 

till och med på att denna skandal och skatteplaneringsproblemet skulle kunna leda till att 

skatt skall ingå i CSR rapporteringen, dels för att undvika liknande skandaler men 

framförallt då skatt idag ses mer som ett socialt ansvarstagande och att skatteplanera är ej 

att anse vara legitimt. Företagen bör därför börja rikta in sig på att koppla skatt till socialt 

ansvar för att anses som legitima, om de inte redan gjort detta.  

I och med en ökad globalisering i världen förändras ekonomin och relationer ständigt. Den 

internationella marknaden får fler varor och tjänster och kapitalet ökar, vilket innebär en 

ökad integration (Wolf, 2004). För att effektivisera handeln mellan företag på grund av den 

ökade integrationen har många utav dessa företag ingått samarbeten. En sådan 

samarbetsorganisation är OECD – Organization for Economic Co-operation and 

Development. OECD:s syfte är att främja den politik som förbättrar socialt välbefinnande 

och förbättrar ekonomiskt välbefinnande för de 34 medlemsländerna genom finansiell 

stabilitet och ekonomisk tillväxt (OECD, 2015a). OECD tillhandahåller ett sorts forum där 
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regeringar kan arbeta tillsammans och identifierar, analyserar och diskuterar gemensamma 

problem med varandra. Problemlösning sker genom gemensamma beslut med utformade 

policys alternativt åtgärdsplaner såsom BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). 

Det senaste BEPS-projektet innebär att vinstförflyttningar och skattebaseroderingar skall 

minskas genom ökade kontroller och har arbetats fram av OECD tillsammans med G20-

länderna. G20 är ett internationellt samarbete mellan 19 nationer samt EU, där ledare, 

finansministrar samt centralbankchefer samarbetar för att tillsammans kunna stärka den 

globala ekonomin (OECD, 2015a). Det nya BEPS-projektet skall förebygga 

skatteplaneringen som idag anses vara ett samhällsproblem då multinationella koncerner 

utnyttjar kryphålen i lagen för att kunna maximera sina vinster genom en reducering eller 

helt undvika skattebördan (Harrington & Berry, 2014). Detta sker bland annat genom att 

multinationella koncerner förflyttar vinsten till lågbeskattande länder för att få lägsta 

skattekostnad och maximera sin vinst, alternativt förflyttar förluster till högbeskattande 

länder för att få skatteavdrag. På grund av detta uppstår skattebaseroderingar. BEPS 

innehåller 15 ”Action Plans” där denna uppsats kommer beröra delar i ”Action 13”. Mer 

ingående innebär ”Action 13”, genom den nya modellen Country-By-Country-

rapportering, en ökad transparens i skatteredovisningen. CbCr skall bland annat ge en ökad 

transparens gentemot myndigheter som skall kunna använda detta som ett 

riskanalysverktyg för en mer rättvis och effektiv beskattning av koncerner. CbCr är 

uppbyggda så att företagen ska rapportera vinst före skatt och hur mycket skatt de betalar, 

land för land, vilket därmed skapar en högre transparens för företagen som i sin tur kommer 

att leda till att siffror som inte tidigare visats, visas. 

Indirekt kommer den ökade transparens genom CbCr visa vilka koncerner som strategiskt 

placerar sina vinster för att betala mindre skatt, vilket leder till en intressant diskussion för 

studien angående företagsledningens attityd vid sådana förändrade förutsättningar. Därför 

kommer just identifiering av attityder till denna förändring vara centralt i uppsatsen. 

Dagens debatt kring skatt rör sig om skatteplanering skall anses som etiskt rätt eller fel, 

varför attityder och etiskt agerande från företagen är viktiga aspekter att ta hänsyn till. 

Därför vill vi se om företagens syn på socialt ansvar kan komma att påverka 

koncernskattechefens etiska tänkande och attityder kring den ökade transparensen i 

skatteredovisningen.  
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Att företag väljer att strategiskt placera sina vinster i skatteparadis eller på liknande sätt 

minskat sin skattekostnad är ett länge känt problem (Lanis & Richardson, 2012). 

Skatteplanering anses som ett samhällsproblem då kryphål i lagen utnyttjas på ett icke 

ändamålsenligt sätt enligt lagen för att själv få fördelar (Skatteverket, 2015). Att utnyttja 

lagen på detta sätt är inte att anse som etiskt rätt, oavsett om man egentligen håller sig inom 

de lagens ramar (International Tax Review, 2013). Ett citat från Christensen (International 

Tax Review, 2013) lyder som följande: 

” The argument that tax avoidance is legal therefore OK is ethically bankrupt. Apartheid 

was legal for decades, and selling wives as chattel was legal for centuries, yet no one will 

pretend that either was ethical” (s. 2). 

Multinationella koncerner inser att detta argument, att företagen agerar inom de lagliga 

ramarna och det är därför okej att agera på det sättet, inte fungerar längre i längden då det 

anses vara etiskt fel och ej inom ramen för socialt ansvarstagande (International Tax 

Review, 2013). Externa intressenter har en stark påverkan på företag, vilket var tydligt vid 

Starbucks-skandalen och därför måste företagen ta hänsyn till de externa intressenternas 

krav. För att företag skall kunna behålla sin ställning på marknaden och ses som legitima 

bör de agera etiskt rätt. 

Syn på socialt ansvarstagande handlar om företagets ansvar eller bidrag till områden som 

(ofta) har annat än ekonomiskt värde. Det handlar om företagets bidrag till samhälle, miljö, 

nationalekonomin och kan vara, mer precist, att företaget jobbar för rättvisa 

arbetsförhållanden hos alla underleverantörer och därmed kämpar för mänskliga rättigheter 

(Garriga & Melé, 2004). Ett företags vilja att vara etiskt korrekt och följa en uttalad syn på 

socialt ansvar sammanfaller inte alltid med potentiella effekter av hur styrelse och 

investerare väljer att belöna sina koncernskattechefers bokföringsstrategier (Sikka, 2010). 

En senare diskussion kring synen på socialt ansvarstagande är att även skatt bör ingå i detta, 

att företagen skall betala rätt mängd skatt och ej skatteplanera (Jenkins & Newell, 2013., 

Salman, 2012). Sikka (2010) betonar vikten av de konsekvenser skatteplanering får för 

berört lands välfärdssystem och bidragssystem. Genom att skatteplanera minskar du statens 

intäkter som består av den skatt företag och personer betalar. Det betyder att du då minskar 

landets möjligheter till att förbättra till exempel sjukvård, skola, fattigdom och 

infrastruktur. Vidare argumenterar Sikka (2010) att firmor skapat två kulturer: En kultur 

där de lovar externa intressenter ett etiskt rätt beteende och skyltar med öppenhet, samtidigt 
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som de internt skapar metoder för att förbättra sitt resultat genom att minska eller helt undgå 

skatt. 

1.2  Problemdiskussion 

Skatteplanering innebär redovisningstekniska åtgärder i företagens finansiella rapporter för 

att företag ska kunna undvika skattekostnader och på så vis vinstmaximera. Diskussionen 

som uppstått kring detta är om skatteplanering är att anse som moraliskt och etiskt fel av 

företagen. Av att tyda vad som hände vid Starbucks skandalen är skatteplanering etiskt fel 

och företagen skall betala rätt mängd skatt för att på så vis kunna få sin legitima ställning. 

Om alla företag skulle agera etiskt och ändamålsenligt med lagen skulle det bidra till att 

bygga upp en hållbar framtid med hjälp av företagens sociala ansvarstagande (Preuss, 

2010). Å ena sidan ska företag ha en uttalad CSR-strategi och ett socialt ansvarstagande. 

Å andra sidan har företagsledningen en skyldighet gentemot aktieägare och investerare att 

generera en viss vinst, vilket, genom incitamentsersättningar från styrelsen, är en utav 

anledningarna för företag att skatteplanera. 

I kampen om att förhindra skatteplanering och öka kontrollen spelar CbCr, som en del av 

”Action 13”, en central roll (OECD, 2015b, OECD, 2015c). Med den ökade transparensen, 

som CbCr ger, kommer skattemyndigheter att få ta del av företagens verkliga verksamhet 

och hur mycket dessa betalar i skatt för varje jurisdiktion. I och med en ökad transparens i 

skatteredovisningen hos företagen är det viktigt att nämna koncernskattechefers attityd 

kring denna nya rapportering och vad som orsaker attityder kring detta. Att ta fram den 

information som krävs för CbCr är en tidskrävande process och kommer att innebära 

många fler granskningar och många extra revisionstimmar (Raquel, 2013). 

Transparens i skatteredovisningen är ett känsligt ämne och medför att de företag som gör 

oetiska strategiska val, antagligen kommer att behöva omformulera sina strategier eftersom 

de då kommer uppfattas av externa intressenter som oseriösa (Torrance, 2015). Föga 

förvånande är det då att de företag som varit negativa till implementeringen av CbCr också 

är de företag som betalar ytterst lite skatt (Raquel, 2013). 

Sikka (2010) nämner en väldigt intressant aspekt i Agentförhållandet mellan 

företagsledningen och styrelsen i ett företag och antar agentteoretisk referensram. Dessa 

två parters kontakt med varandra är ofta enbart finansiell, kommunikation sker via siffror 

och finansiella rapporter. Styrelsen utser företagsledningen som, i sin uppgift att sköta den 
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dagliga driften i koncernen, får fria händer att göra egna strategiska redovisningsval för att 

nå upp till de mål som styrelsen satt upp. Att företagsledningen skapar strategier för att 

mildra eller i enstaka fall helt undgå att betala skatt i något land är vanligt (Sikka, 2010). 

I denna studie intervjuas koncernskattechefer på grund av sin ställning och befogenhet i 

företagen. Sett ur en agentteoretisk synvinkel är koncernskattechefen agenten och 

bolagsstyrelsen i koncernen principal (armstrong, Blouin & Larcker, 2011). Enligt 

agentteorin finns en informationsassymetri mellan dessa parter. För att “lösa” den måste 

principalen ta till medel som motiverar agenten till att lyckas nå upp till önskvärda siffror, 

detta i form av incitamentsersättningar (Åkerlöf, 1970). Företagsledningen utses av 

styrelsen och ansvarar för företagets dagliga drift (8:27, 29 ABL). Företagsledningen är 

berättigad att på eget initiativ agera för att uppnå de lönsamhetskrav som styrelsen ställer 

på ledningen, ofta i form av incitamentsersättning eller bonussystem för att dels få 

information i form av finansiella rapporter och dels få den avkastning de önskar 

(Armstrong, Blouin & Larcker, 2011). Därmed ses styrelsen som övervakare av 

företagsledningen (Kollegiet för svensk bolagsstyrning, 2010). 

En chef som lyckas bra får, förutom incitament i form av monetär ersättning baserad på 

ekonomisk effektivitet och resultat från styrelse, en hög social status lön från samhället 

(Jensen & Meckling, 1976). Det kan leda till att en Koncernskattechefer aktivt samarbetar 

med organisationer som arbetar för att motverka maktmissbruk, skapad av 

informationsassymetri mellan agent och principal, och därmed även få ”sociala poäng” i 

och med bidrag till den sociala välfärden, samtidigt som det i dennes företag internt 

upparbetas skattelättande strategier (Sikka, 2010). 

Skatt har idag blivit mer en etisk fråga än en laglig sådan, och denna etiska fråga kräver 

svar. Det är upp till företagen hur de vill agera gentemot trycket från samhället om det 

moraliska och omoraliska. För att fortleva som koncern krävs det att företagen anses 

legitima av samhället och att företagen uppfyller de krav som ställs i enlighet med det 

sociala kontrakt som finns mellan företagen och externa intressenter, enligt 

legitimitetsteorin. 

För att slutligen på ett pedagogiskt sätt förklara hur vårt problem uppstått kan tre typer av 

konflikter mellan olika parter identifieras och beskrivas. Den första konflikten är mellan 

Företagsledningen och Styrelsen, som är en rådande effekt av agentteorin och dess 

problematik (Armstrong, Blouin & Larcker, 2011). Denna konflikt är präglad av de 
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problem som kan uppstå i samband med incitamentsersättningar och bonussystem, vilket 

innebär att koncernskattechefer får ersättning kopplad till hur bra resultat företaget visar. 

Detta kan vara en motivationsfaktor för företaget att börja skatteplanera vilket kan kopplas 

till ekonomiska konflikter. Den andra konflikten som är värd att belysa är kopplad till hur 

det sociala ansvaret kommer att påverka koncernskattechefens attityd till en ökad 

transparens och går också att delvis förklara med legitimitetsteorin. Denna konflikt 

behandlar konflikten mellan Koncern och omvärld. Genom samhällets ökande 

medvetenhet  kommer också krav på att företagen inte endast agerar som en vinstdrivande 

enhet utan att företaget också tar ett socialt ansvar och bidrar till samhället genom att till 

exempel betala den skatt som dels är lagstadgad, men också moraliskt rätt mängd skatt. 

Denna konflikt kommer senare i uppsatsen kopplas till etiska konflikter, då 

legitimitetsteorin behandlar vad externa intressenter anser vara etiskt rätt eller fel. Till sist 

har vi den tredje konflikten som berör förhållandet mellan Koncern och statliga 

myndigheter. Denna konflikt beskrivs med både agentteorin och legitimitetsteorin då dessa 

teorier tillsammans förklarar internt och externt förhållande till varandra.  Agentteorin ser 

över det interna förhållandet koncernen har med de statliga myndigheterna och 

legitimitetsteorin går utöver detta och ser över det externa förhållandet som kan påverka 

förhållandet koncernerna har med statliga myndigheter då dessa anses vara en extern 

intressent till koncernerna. Denna konflikt kommer senare kopplas till juridiska eller övriga 

konflikter.  

För att kunna analysera dessa tre olika konflikter och identifiera orsaker kring attityder som 

uppstår vid dessa kommer agentteorin och legitimitetsteorin att användas. Utifrån dessa 

teorier och en analysmodell kommer vi kunna identifiera attityder hos koncernskattechefer. 

1.3 Forskningsfrågor 

Problemet som skall undersökas är hur koncernskattechefen ställer sig till en ökad transparens i 

redovisningen på grund av CbCr (Action 13) och vilka bidragande faktorer som finns till 

identifierad attityd. För att precisera problemet har följande forskningsfrågor ställts:  

 Vilka attityder har koncernskattechefer till en ökad transparens i de finansiella 

skatterapporterna? 

 Vad påverkar koncernskattechefens attityd till en ökad transparens? 
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1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att identifiera och beskriva koncernskattechefers attityder till en ökad 

transparens i skatteredovisningen genom införandet av CbCr, samt att se vilka faktorer som 

påverkar den identifierade attityden. Denna studie kommer att bidra genom att ge ett empiriskt 

underlag som öppnar för framtida forskning kring attityder hos koncernskattechefer vid den ökade 

transparensen i skatteredovisning. Studien ger också ett kunskapsunderlag för statliga myndigheter, 

i synnerhet skattemyndigheter, och för berörda koncerner samt svenskt näringsliv. 

1.5 Avgränsningar 

För att uppsatsen ska kunna genomföras är avgränsningar nödvändiga. Nedan presenteras 

de avgränsningar som varit nödvändiga att göra. 

CbCr är en del av ”BEPS Action 13 plan” och kommer alltid att redovisas tillsammans med 

en Master file och en Local file som redovisar internprissättning (Skatteverket, 2016). 

Denna uppsats fokuserar dock på den ökade transparensen som CbCr medför och har 

endast med en liten presentation av de två andra för att ge läsaren en förståelse för hur CbCr 

ska skötas. Internprissättning och övriga delar i BEPS som inte berör CbCr direkt kommer 

därför ej diskuteras i denna uppsats. 

Hur CbCr rent praktiskt fungerar kommer heller ej diskuteras då den precis har tillämpats 

och vi inte än vet hur den praktiskt kommer att implementeras i Svenska koncerner (första 

kravet på ett färdigt schema i den finansiella redovisningen är för 2016, vilket redovisas 31 

december 2017), eller hur implementeringen kommer påverka de Svenska koncernerna. Vi 

väljer istället att använda CbCr som en förändring av redovisningen vilket öppnar upp för 

en intressant analys av företagsledningens inställning till ökad transparens. 

Studien använder befattningen koncernskattechefer på de intervjuade personerna. Olika 

tillfrågade personer har olika befattning men arbetsuppgifterna är i stort desamma i 

samtliga berörda koncerner. Denna begränsning har gjorts för att underlätta för läsaren och 

inte blanda olika befattningar i studien. Denna generalisering på befattning underlättar även 

för studien vid analys. Däremot beskrivs dessa koncernskattechefer som respondenter i 

metodavsnittet för ett bättre sammanhang vid förklaring om hur och varför dessa personer 

valts. 
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2. Metodbeskrivning och arbetsgång 

Här presenteras de metodval som har gjorts för att uppfylla uppsatsens syfte. Det presenteras även 

en del källkritik mot vald metod och valt forskningssätt, samt hur arbetet ska hålla kvalitet. 

2.1 Val av metod 

Uppsatsens metod utgår från en referensram som i grunden består av agentteorin och 

legitimitetsteorin. Legitimitetsteorin innebär att företagsledningen vill vara legitima 

gentemot intressenter, bland annat externa intressenter som olika skattemyndigheter. 

Tidigare har företaget endast identifierat intressenter som de aktieägare som ska ha 

utdelning från företaget och företagets framgång har mätts i hur stor denna utdelning blir. 

Det finns fler intressenter än så, vilket gör att koncernskattechefers ansvar inte bara riktas 

gentemot aktieägare utan även mot intressenter utanför företaget, som samhället, media 

och statliga organ (Clarkson, 1995). 

Agentteorin beskriver förhållandet  mellan företagsledningen och styrelsen, alltså 

förhållande mellan principalen och agenten, där företagsledningen är agent och styrelsen 

är principal (Jensen & Meckling, 1976). Koncernskattechefen har det yttersta ansvaret för 

skatterapporteringen och är också, som medlem i företagsledningen, den som svarar inför 

styrelsen gällande de mål och resultat som är önskvärda. Samtidigt är det 

koncernskattechefen som har det yttersta ansvaret för att rapportera i enlighet med CbCr 

vilket kan skapa konflikter eftersom rapportering enligt CbCr inte alltid är gynnsamt för 

önskvärda resultat. Detta eftersom CbCr avslöjar en eventuell skatteplanering, strategier 

skapade av företagsledningen för att visa bättre resultat genom att minska mängden 

bolagsskatt att betala.  

Det är ur forskningssynpunkt av stor vikt att valet av metod ska återspegla uppsatsens 

problemfrågeställningar (Barbosa Da Silva & Wahlberg, 1994). Uppsatsen använder en 

kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden ger författaren större utrymme att tolka svar från 

de frågor som ställs och fokuserar, vid insamling och analys av data, mer på ord istället för 

siffror (Bryman & Bell, 2015). 

Målsättningen för en kvalitativ metod är att undersöka det som ännu är okänt eller som inte 

har tillfredställande företeelser och med en kvalitativ analys ska undersöka egenskaper och 

vissa speciella förhållanden medan en kvantitativ analys mäter en större mängd (Starrin, 

1994). Genom att uppsatsen kommer att identifiera och beskriva attityder vid en förändring 
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av förutsättning kommer uppsatsen vara kvalitativ. Hade syftet istället varit att kartlägga 

attityder hade dessa speciella förhållanden och egenskaper frångåtts och istället hade 

uppsatsen försökt mäta en massa av någonting (Starrin, 1994). 

Förutsättningen för den kvalitativa metoden är ett kunskapsteoretiskt antagande, alltså hur 

människan (företagsledningen) uppfattar det som existerar (implementeringen) och vilken 

teoretisk status olika uppfattningar har (Starrin, 1994). Uppsatsens kvalitativa metod 

innebär att det föreligger en förhållandevis liten empiri (9 intervjuer), men medför också 

stort utrymme för tolkning av innehållsrika svar. 

 

2.2 Datainsamling 

Datainsamling har skett genom intervjuer och därefter har transkribering skett. Intervjuer 

har varit den primära datainsamlingen för studien.  En transkribering av den information 

som framkommer genom genomförda intervjuer har varit nödvändig eftersom det är lättare 

att tolka det som sagts. Transkriberingen innebär att formulera det som sagts under 

intervjuerna skriftligt. Transkiberingen har varit tidskrävande, vilket författarna var väl 

medvetna om innan varför intervjuerna genomfördes tidigt i arbetsprocessen just för att ge 

stor tidsutrymme för transkibering.  

Under uppsatsens arbetsgång har författarna haft en hjälpande kontakt från Vattenfall. 

Denna kontaktperson har bistått med relevant information samt bistått med hjälp i form av 

kontaktinformation till de koncernskattechefer vi ville intervjua. Det är här viktigt att 

poängtera att det är författarna till denna uppsats som har skött all kontakt med 

respondenter och arbetet har inte på något sätt blivit negativt påverkat av detta. 

Kontaktpersonen har fungerat snarare som experthjälp och en extern handledare som 

bidragit med djup kunskap inom relevant område. 

 

2.2.1 Val av företag och respondenter 

Uppsatsen innehåller intervjuer med koncernskattechefer hos 8 svenska koncerner. Urvalet 

av respondenter grundar sig i det faktum att koncernerna är bland de största i Sverige och 

därmed mest aktuella i  kommande implementering. Dessa koncerner tillsammans med 

Skatteverket försöker i skrivande stund tolka informationen från OECD och för en 
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diskussion kring implementeringen. Detta innebär att väsentlig information tillfaller 

koncernskattechefer i dessa koncerner, tillika våra respondenter. Denna information fick 

författarna ta del av från kontakten på Vattenfall och då dessa koncernskattechefer innehar 

mycket information om ämnet ansågs de lämpade som respondenter till studien. En del av 

dessa koncernskattechefer valde att inkludera andra nyckelpersoner i CbCr-

implementeringen som i intervjuerna bidragit med relevant information. Under studiens 

gång har författarna haft 7 intervjuer på plats hos de olika koncernerna och 1 intervju har 

genomförts över telefon. Författarna är väl medvetna om att en telefonintervju inte har 

samma kvalitet som en intervju på plats men anser att den information som gavs från 

telefonintervjun var relevant och viktig för studiens resultat. Med tanke på att 7 av 8 

intervjuer skedde på plats anser författarna att tillräkligt mycket information insamlats. 

Då agentteori är en av de teorier som formar uppsatsen är det viktigt att ha respondenter 

som är högt uppsatta i företaget med djup, relevant kunskap och som är väl insatta i 

skatteområdet. Vidare har det varit av stor relevans att dessa personer har befogenhet att ta 

stora beslut angående ekonomi och främst skattehanteringen och därmed har möjlighet att 

planera och välja vilka strukturer koncernen ska tillämpa för att vinstmaximera.  

Uppsatsen utgår även från legitimitetsteorin som är kopplat till företagens sociala 

ansvarstagande, då företagen är beroende av att ses som legitima av externa intressenter. 

Eftersom skatteverket är det organ som ska kontrollera att koncernen redovisar i enlighet 

med CbCr anser författarna att det är intressant att undersöka vad skatteverket har för 

synpunkter på implementeringen av CbCr och hur den rent praktiskt ska gå till. Detta 

eftersom författarna, på grund av att få en djupare förståelse för syftet med CbCr, kan få en 

mer nyanserad bild och förmåga att djupare kunna analysera koncernskattechfernas 

attityder. 

 



20 

 

Tabell 1. Respondenter 

 

2.2.2 Val och formulering av intervjufrågor 

Målet med datainsamlingen var att få en såväl djup som bred syn på koncernerna och få en 

stor mängd material till vidare analys. För att uppnå detta har intervjuer skett med 

respondenter från stora koncerner i Sverige samt med Skatteverket genom en kvalitativ 

intervjumetod. Det innebär att intervjufrågorna har varit breda och öppna så att 

respondenten har kunnat tolka frågorna på sitt sätt och därefter har respondenten kunnat 

leda diskussioner utifrån sin egna tolkning och utgångspunkt (King & Horrocks, 2010).   

Intervjuerna var uppbyggda på ett semi-strukturerat sätt, vilket innebär ett antal 

strukturerade frågor finns, men också ett antal öppna frågor som går att tolka på olika sätt 

och som lämnar mycket utrymme för intervjupersonen att få tala fritt och ger då 

möjligheten till att en diskussion kan föras (Holme & Solvang, 1991).  De strukturerade 

frågorna som inte är lika öppna som övriga är framförallt uppvärmningsfrågorna där det är 

mer raka frågor som till exempel respondentens namn och roll i bolaget. Dessa 

intervjufrågor är framförallt uppbyggda utifrån analysmodellen (se figur 1) som skapats av 

författarna i kapitel 3 Teoretiskt referensram. Frågor har även ställts med utgångspunkt i 

rådande debatt om implementeringen och fakta om koncernen i sig. Frågorna kommer 

därför beröra CbCr och företagens syn på socialt ansvar med en utgångspunkt i agentteorin 

och legitimitetsteorin. För att på ett kronologiskt sätt förklara hur analysmetoden är en del 

av uppbyggnaden av intervjufrågor kan följande beskrivning ges i Bilaga 1. Aktualiserades 

till att börja med vad författarna kallat uppvärmningsfrågor. Därefter startade de interna 

frågorna som framförallt berör agent- och principalförhållandet. De interna frågorna är 

uppbyggda för att få information om det existerar någon konflikt mellan bolagsstyrelse och 

företagsledning samt om detta kan bero på ekonomiska konflikter.. Därefter kom de externa 

frågorna som är uppbyggda med legitimitetsteori och socialt ansvar. Detta är för att se om 

koncernskattecheferna ser något samband mellan skatt och socialt ansvar och tänker etiskt 

kring ämnet. Dessa frågor berör med andra ord konflikten mellan koncern och omvärld. De 

sista frågorna försöker samla upp både interna och externa diskussioner som kopplas till 

den tredje konflikten mellan kokncern och statliga myndigheter där både legitimitetsteorin 

och agentteorin har en varsin roll att förklara. Mer utförligt hur dessa begrepp hänger ihop 

finns att läsa i kapitel 3 Teoretisk referensram.  



21 

 

Respondenternas och företagens identitet är anonyma i denna studie, för att respondenterna 

skulle känna sig mer bekväma till att svara sanningsenligt. Det är aldrig säkert att 

respondenten kommer svara sanningsenligt, men anonymiteten ökar chansen för 

sanningsenliga svar på grund av att koncernskattechefen då kan slappna av. Det var de 

öppna frågorna författarna var mest intresserade av för att kunna identifiera attityder samt 

om det fanns eventuella samband kring teori och empiri. De stängda frågorna var som 

tidigare nämnts enbart för att respondenten skulle bli varmare i sina kläder och få en 

möjlighet att vara mer avslappnad inför de öppna frågorna. Det är genom dennes sätt att 

svara på frågan som attityderna har kunnat identifieras och beskrivas. Det är av yttersta 

vikt att inte använda sig av negativt laddade ord, såsom skatteplanering eller komplexa 

frågor under intervjuerna. Detta skulle ha kunnat påverka intervjupersonens inställning och 

uppfattning, och risken fanns att svaren kunde ändras i och med detta. Med en kvalitativ 

intervju är målet att ha en avslappnad miljö där intervjupersonen känner sig bekväm och 

inte trängd (King & Horrocks, 2010). 

Innan intervjuerna påbörjades ställdes frågan till intervjupersonerna om de var bekväma 

med att bli inspelade. Vid inspelning av intervjuer får man med all viktig information och 

författarna hade då möjlighet att kunna delta mer i intervjun och ha fullt fokus på att lyssna 

och ställa goda följdfrågor. Samtliga respondenter som deltog i dessa intervjuer ansåg att 

detta var okej så länge respondenterna förblev anonyma, vilket så blev fallet. Tack vare 

detta har intervjuerna med samtliga personer varit i linje med god kvalitet och författarna 

fick mer än tillräckligt god information till studiens syfte. 

Intervjufrågorna har utgått från den valda teoretiska referensramen. Genom en kombination 

av intervjusvar och teori har uppsatsens problemfrågor och syfte kunnat besvaras.  För att 

få en ökad förståelse av attityder är teorier nödvändiga. För ytterligare information har 

rapporter använts, då främst från OECD, för att kunna beskriva processen i sig och vad mer 

exakt dessa koncerner står inför. Ett mail med kort information och presentation skickades 

innan intervjuerna för att på så vis förbereda respondenten vad som förväntas av denne. 

Intervjuerna tog ca 35-50 minuter att genomföra beroende på hur djupa diskussioner som 

utvecklades. 

Det är ytterst viktigt att se till att påbörja intervjuerna på rätt sätt med lättare frågor, då 

detta skede kan påverka enormt vad för uppfattning respondenterna får av oss som 

intervjuare. Sådana frågor kan vara av slaget: ”Vad är din yrkesroll i företaget?” ”Hur länge 
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har du arbetat inom detta företag och vad har du gjort innan?”. Det är av yttersta vikt att 

hela tiden vara kritisk konstant till frågorna som väljs ut och hur dessa ställs till 

respondenterna. Under intervjuerna kommer breda frågor ställas där utrymme lämnas för 

intervjupersonen själv att tolka frågorna. Exempel på sådana frågor kommer vara: ”Hur 

ställer du dig och företaget till den nya implementeringen CbCr?” eller ”Ser du någon 

koppling mellan er socialt ansvar och CbCr?”. Utgångspunkten är att leta efter om påverkan 

av attityd finns i form av antingen incitamentsstrukturer eller socialt ansvar. 

Skatteverkets svar kommer inte att tolkas i olika attityder utan denna intervju kommer att 

fungera mer som ett stöd för att få klarhet i hur företagen tänker, få allmän 

bakgrundsinformation om skatteplaneringsproblemet i sig och även hur Skatteverket tror 

koncernskattecheferna reagerar på CbCr. Även hur Skatteverket tror att implementeringen 

kommer att påverka skatteredovisningen och helt enkelt få en annan, eventuellt mer positiv, 

syn på implementeringen är relevanta att lyfta. 

 

2.4 Analysmetod 

Syftet med att ha kvalitativa intervjuer på ett semistrukturerat vis var att få beskrivande 

svar samt möjlighet till diskussion som kunde leda författarna till identifiering av viss 

attityd hos koncernskattecheferna. Utan diskussion hade det varit svårt att tolka och 

identifiera attityder hos dessa koncernskattechefer. Syftet var att de skulle känna att de 

kunde tala fritt under intervjuerna och har möjligheten att få uttrycka sina känslor kring 

CbCr. Empirin har således blivit omfattande för att få med så mycket väsentlig information 

som möjligt. Första steget efter intervjuerna hade genomförts var att transkibera all 

information från de inspelningar som gjordes under intervjuerna. Som tidigare nämnts 

innebär transkibering att formulera det som sagts muntligt till skriftligt. Det andra steget 

var dels att skapa en kort sammanfattning av vad som sagts av respektive koncernskattechef 

i form av en tabell samt att sammanställa alla intervjuer i en mer detaljerad och tematiserad 

empiri. Vad som menas med tematiserad empiri var att försöka hitta mönster och normer 

som kunde svara frågeställningarna till uppsatsen samt se om det fanns kopplingar till 

analysmodellen som skapats av författarna i den teoretiska referensramen, utifrån 

aspekterna (se figur 1). För utförligare förklaring till analysmodell hänvisas läsaren till 

kapitel 3 Teoretisk referensram. De frågor som ställdes under intervjuerna var inte indelade 
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i dessa kategorier, utan svaren delades in efter transkriberingen i olika aspekter. Samtliga 

koncernskattechefer berörde samtliga aspekter vilket gjorde att empirin delades in naturligt 

i de olika aspekterna. Författarna hade under intervjuerna med aspekterna dolt för att ändå 

täcka in det som behövdes, men detta uttrycktes ej under intervjuerna just för att 

koncernskattecheferna själva skulle få tala om vad som var negativt eller positivt för dem. 

Genom att tematisera empirin kunde samband ses och sedan till analyskapitlet kunde 

ytterligare samband och kopplingar dras tack vare analysmodellen från den teoretiska 

referensramen. Diskussion i analyskapitlet har förts utifrån analysmodellen med hjälp av 

teori samt empiri.    

2.5 Litteratursökningsprocess 

Litteratursökningen har främst bestått av vetenskapliga artiklar för att få en så bra och 

precis teoretisk referensram som på bästa sätt skildrar problemfrågorna i denna uppsats. 

Det är av största vikt att söka efter tidigare forskning kring ämnet för att dels se hur 

forskningsläget ser ut fram till idag samt för att se vad som saknas i dagens forskning som 

vi kan bidra till. För att kunna hitta denna information har bland annat databaserna Diva, 

Högskolan i Skövdes bibliotekskatalog online samt Worldcat Local, Google Scholar och 

ABI/Inform Collection använts. Sökord som använts har framförallt varit: Country-by-

Country-reporting, tax planning, tax incentives, social responsibilities, social 

responsibilities and tax, legitimacy theory och agency theory. Varför författarna valt att 

söka på engelska ord är för att få in sån bred information som möjligt och ej begränsa inom 

den svenska forskningen. Även om uppsatsen utgår från svenska koncerner är detta ett 

globalt problem med en global lagstiftning, vilket kräver att söka tidigare forskning inom 

det globala problemet. En del artiklar har funnits i andra artiklar som lästs samt andra 

examensarbeten. Resultat av denna litteratursökning kan läsas i kapitel 3, teoretisk 

referensram. 

 

2.6 Metodkritik 

Redan vid uppstarten av arbetsprocessen var författarna väl införstådda med att det fanns 

en tidsbrist att ta hänsyn till. Därför planerade författarna in så många intervjuer på plats 

som möjligt och inom den pressade tidsramen. Det blev totalt 8 intervjuer på plats varav 

en av intervjuerna var med Skatteverket och 1 intervju med en koncernskattechef skedde 
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över telefon på grund av geografisk läge. Det är inte optimalt för en kvalitativ studie att ha 

en telefonintervju eftersom det i sådan intervju blir svårare för både intervjuare och 

respondent att föra en diskussion (Jacobsen, 1993). Författarna anser dock att tillräckligt 

bra information gavs under telefonintervjun. Telefonintervjun hade dock inte samma 

kvalitet som de övriga intervjuerna då det trots allt är svårare att föra en intervju över 

telefon. Denna telefonintervju får anses vara bra komplement till studiens ändamål. 

Författarna var medvetna om att attityder till en ökad skattetransparens är ett komplicerat 

val av tema eftersom det kan kopplas samman med skatteplanering, vilket är ett mycket 

omdiskuterat och negativt fenomen. Många av de koncerner vi har intervjuat ägs till viss 

del, eller har stor inblandning med, staten och att indirekt erkänna att man aktivt planerar 

och agerar för att minimera skatt och maximera vinst med statliga medel skulle vara 

negativt. Författarna har därför tagit hänsyn till att skriva och analysera med försiktighet 

kring ämnet då skatt i sig är ett känsligt ämne och attityder kring detta är svårt att tyda. En 

attityd behöver nödvändigtvis inte vara sann då respondenter till undersökningen kan ha 

valt redan innan vilken attityd hen skulle ha eller helt enkelt har försökt dölja sin riktiga 

attityd kring ämnet.  

Det är viktigt att kunna mäta kvaliteten i denna studie grundligt. En kvantitativ studie mäter 

kvalitet genom begreppen generaliserbarhet, validitet och reabilitet. Det har i tidigare 

studier forskats om hur denna typ av kvalitetsbedömning kan appliceras på kvalitativa 

studier. Det forskningen kommit fram till är att begreppen ersätts med följande för att passa 

in: Tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman & Bell, 2013). 

Tillförlitligheten innebär att andra (till exempel läsaren) uppfattar forskarens skildring av 

verkligheten som trovärdig. Överförbarhet innebär att resultaten ska vara applicerbara även 

i andra studier och gärna kunna vara en grund för vidare kvantitativa undersökningar. 

Pålitlighet innebär att forskaren tydligt motiverar metodval och liknande för att stärka den 

givna forskningsprocessen. Konfirmering innebär slutligen en objektiv inställning genom 

hela processen från forskarens sida. 

Trovärdigheten säkerställs genom artiklar och tidigare forskning kring området samt 

genom intervjuer med koncernskattechefer bland de största koncernerna i Sverige. Dessa 

högt uppsatta koncernskattechefer har mycket information kring ämnet dels genom sin 

ställning inom koncernen och dels genom att dessa koncernskattechefer är de som är först 

ut att genomföra CbCr. De har alltså den informationen författarna söker finna svar kring. 

Intervjuerna har genomförts med koncernskattechefer hos 8 stora koncerner i Sverige. Här 
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har författarna gjort ett urval på 8 koncerner, då det är dessa koncerner som i första hand 

kommer att beröras av implementeringen. Under intervjuerna har författarna stärkt att 

respondenternas svar förblev anonyma, vilket troligtvis höjde trovärdigheten i studien då 

dessa koncernskattechefer hade möjlighet att få tala fritt utan att på något vis bli uthängda, 

vilket också kan ha bidragit till fylligare utsagor där attityder kunde identifieras och 

beskrivas. Missförstånd kan lätt uppstå under intervju och även efter en intervju varför det 

har varit viktigt att spela in intervjuerna då risken för missförstånd minskar (Bryman & 

Bell, 2013).  Författarna har, som tidigare nämnts, använt sig av kvalitativ intervjumetod 

(semi-strukturerad), vilket innebär att författarna  har försökt låta respondenten föra en 

diskussion med hjälp strukturerade frågor, vilket medförde utrymme för författarna att 

tolka svaren och attityder som uppstod. Tack vare att författarna valde att använda en 

kvalitativ intervjumetod har attityder kunnat identifieras samt lett till intressanta 

diskussioner som bidragit till slutsatsen.  

Studien är överförbar då denna studie kommer kunna överföras till liknande situationer och 

inte enbart till denna specifika situation. Överförbarhetskriteriet uppnåddes i och med att 

semistrukturerade intervjuer med följdfrågor genomfördes. På detta sätt gavs innehållsrika 

svar och även detaljerade för just detta fall. Ändras intervjufrågorna till en annan situation 

är studien överförbar till annan situation än denna. Pålitligheten kommer att framkomma 

distinkt då kvalitativ forskningsmetod använts. Pålitligheten stärks genom att läsaren har 

haft tillgång till detta metodkapitel där arbetsprocessen för hela studien beskrivits utförligt. 

Konfirmeringskriteriet är uppfyllt då författarna varit källkritiska och på så vis varit 

objektiva. Innan uppsatsen påbörjades var författarna inställda på att enbart negativ attityd 

skulle uppstå hos koncernskattecheferna. För att få en kvalitativ studie krävs det att 

författarna under hela processen anstränger sig för att vara objektiva och kritiska, vilket har 

varit en utmaning men möjligt att utföra. Under intervjuerna hade författarna en diskussion 

om att gå in som en neutral part och lyssna på vad koncernskattechefen sa och därefter 

utvärdera vad dennes attityd var. Det är av stor vikt att författarna har varit objektiva på 

grund av huvudämnets etiska dilemma (skatteplanering och transparens) men framförallt 

har det varit viktigt att inte låta personliga åsikter påverka studiens resultat. 
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3. Teoretisk referensram 

Detta kapitel inleds med introduktion till vald referensram där en del tidigare studier och teorier 

tas upp. Kapitlet fortsätter sedan med ett antal nyckelbegrepp som behövs för att då en djupare 

kunskap. 

Studiens teoretiska utgångspunkt utgörs av agentteorin och legitimitetsteorin, som är två teorier 

som gör anspråk på att förklara samma fenomen men har helt olika tillvägagångssätt och tar hänsyn 

till olika aspekter. Dessa två teorier kompletteras med flera studier kring socialt ansvarstagande. 

Kapitlet är uppbyggt genom förklaring av de båda teorierna för att sedan ge en djupare förklaring 

till vilka motivationsfaktorer som finns i de båda teorierna. Dessa motivationsfaktorer kommer 

kopplas till fenomenet socialt ansvarstagande och även principal och agent förhållandet. 

Motivationsfaktorerna är en hjälp för läsaren att förstå hur teorierna kan lösa frågeställningarna 

uppsatsen har. Slutligen avslutas kapitlet med en analysmodell för ytterligare förståelse för hur 

teorierna hänger ihop med varandra för att förklara varför vissa attityder uppstår. 

 

3.1 Agentteori 

Agentteori, som också har kallats principal-agentteori, ämnar att förklara ett generellt förhållande 

mellan en principal och en agent (Jensen & Meckling, 1976). Förhållandet mellan parterna uppstår 

då en principal anlitar en agent för att utföra ett visst uppdrag åt denne. Teorin kan bland annat 

appliceras vid förhållandet mellan en arbetsgivare och arbetstagare, en styrelse och en 

företagsledning eller en advokat och klient,  varför teorin beskrivs som en vanligt förekommande 

teori inom företagsekonomisk litteratur (Jensen & Meckling, 1976). 

Enligt agenttteorin förväntas agenten, ofta någon form av chef, vara väldigt pragmatisk och handla 

rationellt. Agenten präglas av ett starkt egenintresse och antas vara väldigt egoistisk (Jensen & 

Meckling, 1976). Det fundamentala problemet enligt agentteorin är att kunna handskas med 

agenten och dennes önskan att maximera sin egen nyttofunktion. Dennes egen nyttofunktion 

stämmer inte alltid överens med principalens (Jensen & Meckling, 1976). Detta innebär att 

företagsledningen kan fatta beslut som gynnar endast deras intressen, inte principalens. 

Agentproblematiken är ett centralt tema i forskning inom agentteori, det finns i tidigare litteratur 

flera olika definitioner på agentproblematik samt skiljaktiga meningar kring hur dessa ska lösas 

(Jensen & Meckling, 1976., Gomez-Mejia & Wiseman, 1997., Åkerlöf, 1970). Enligt Åkerlöf 

(1970) är agentteorin karakteriserad av informationsassymetri, moraliska svårigheter och negativa 

urval. Informationsassymetrin åsyftas att den ena parten är mer informerad än den andra parten. 
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Detta är ett vanligt förekommande fenomen och oftast talar man om att agenten har mer information 

än principalen och kan därmed, med tanke på agentens egenintresse och pragmatiska tänkande, ta 

beslut som gynnar agenten själv och därmed frångå principalens intresse. 

Det finns, enligt Jensen och Mecklin (1976), två sätt att mildra agentproblematiken. Det första sättet 

sker genom övervakning, vilket innebär att bolagsstyrelsen har en ökad övervakning av agentens 

arbete och på så vis kan minska eventuella intressekonflikter. I Svenska publika bolag är detta ett 

väldigt vanligt förkommande fenomen där aktieägare övervakar agenten genom att exempelvis 

granska de rapporter som inkommer mycket noga. Det andra tillvägagångsättet för att minska 

agentproblematiken är att principalen ger agenten incitament (i form av bonus eller ersättning) för 

att agera i enlighet med principalens intresse. Denna form av kontroll är dock inte kostnadsfri. Den 

kostnaden som uppstår är vad agentteorin kallar agentkostnader (agency-cost) (Jensen & Meckling, 

1976). 

I denna uppsats kan även realiseras ett annat agentförhållande. Det är förhållandet mellan 

Skatteverket och företagsledningen, där Skatteverket i så fall skulle vara principal och 

företagsledningen, närmare bestämt koncernskattechefen, agent. Agentproblematiken som 

presenterats ovan ser likadan ut i alla agentförhållande. Det finns alltid en viss grad av 

informationsassymetri där principalen tar till medel för att få ökad kontroll utan att strypa de 

befogenheter och behörigheter som givits agenten (Armstrong, Blouin & Larcker, 2011). 

Vad som skiljer de två agentförhållandena åt är att det i det senast nämnda fallet inte finns 

bonuskontrakt eller andra ersättningar utan handlar istället om incitament som bygger på legitimitet 

och kontroll genom bestraffningar som kan uppkomma om agenten handlar i egenintresse istället 

för mot det mål som principalen satt upp. Denna uppsats kommer att fokusera på förhållandet 

mellan styrelsen och företagsledningen eftersom det är detta förhållande som påverkar hur 

koncernskattechefen ställer sig till det CbC-rapporteringen, varför författarna väljer att lämna 

diskussionen kring agentförhållande mellan Skatteverket och bolagets bolagsstyrelse. 

 

3.2 Legitimitetsteori 

Enligt legitimitetsteorin har koncernen ett mer vidgat ansvar gentemot externa intressenter och 

samhället i jämförelse med agentteorin där ansvaret ligger kring förhållandet mellan agenten och 

principalen bland annat. Legitimitetsteorin är en av tre teorier som ingår i de så kallad 

systemorienterad teorier vilket innebär att fokus läggs på förhållandet mellan olika koncerner och 

mellan samhället och staten (Deegan, 2002). 
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Legitimitetsteorin utgår från att koncernen har en vilja att agera i enlighet med externa intressenters 

och samhällets värderingar och dess normer för att på så vis vara legitima som koncerner (Brown, 

1998, Gray et. Al., 1995). Med externa intressenter menas övriga intressenter såsom aktieägare, 

investerare, samhället eller media. Detta kan ses som att det finns ett så kallat ”socialt kontrakt” 

mellan koncernen och externa intressenter som måste upprätthållas för att koncernen skall få 

behålla sin legitimitet (Deegan & Unerman, 2011). Det svåra för koncernen är att finna en balans 

mellan ansvaret att maximera vinsten för koncernens räkning och att de måste se bra ut utåt och 

tillgodose externa intressenters behov och krav. Koncernskattechefens attityd till skattetransparens 

påverkas av dennes vilja att vara sina investerare till lags lika mycket som att vara samhället och 

externa intressenter till lags (Deegan, 2002). 

Det sociala kontraktet återspeglar med andra ord en värdebedömning utifrån vad externa 

intressenter och samhället anser vara rätt eller fel i den omgivning koncernen befinner sig i, med 

utgångspunkt från sina egna värderingar och normer som koncernen måste uppfylla. Det är alltså 

generaliserade antaganden från samhället och externa intressenter som finns i den specifika 

omgivningen om koncernens åtgärder är lämpliga eller ej (Suchman, 1995). Om koncernen på 

något sätt avviker från det sociala kontraktet kommer det få negativa effekter som följd och de 

riskerar att förlora sin legitimitet. Ett bra exempel på detta är Starbucks-skandalen som nämndes 

tidigare i uppsatsen. De externa intressenterna ansåg att koncernen skulle göra rätt för sig genom 

att betala rätt mängd skatt för att på så vis bidra till landets välfärd och därefter få sin legitimitet. 

Skatt är idag ett hett ämne och många ställer sig kritiska till koncerner som inte gör rätt för sig med 

att betala rätt mängd skatt eller utnyttjar systemet genom att skatteplanera. För att koncernen skall 

få legitimitet och kunna fortleva som koncerner måste de ta hänsyn till de sociala förväntningar 

som finns samt bygga upp ett sorts förtroende hos samhället och de externa intressenterna då 

legitimitet bygger på en social bedömning (Branco & Rodrigues 2008). 

koncernen måste bygga upp sin legitimitet genom att kommunicera med samhället och externa 

intressenter, vilket görs genom legitimerande handlingar såsom en årsredovisning (Buhr, 1998). I 

och med CbCr som skall implementeras blir denna handling ytterst viktig att tillämpa på ett lämpligt 

sätt för att på så vis få legitimitet och förtroende.   

När koncernen genomför förändringar som påverkar det sociala ansvaret, som exempelvis CbCr, 

måste dessa förändringar redovisas (exempelvis CSR-rapportering) för att bibehålla koncernens 

legitimitet (Deegan, 2002). Det kan komma att visa sig, i och med CbCr, att vissa koncerner inte 

agerat på ett ändamålsenligt sätt med det sociala kontraktet vilket skulle kunna skada dessa 

koncerners legitimitet. Legitimitet är dock inget permanent, utan en status som endast bibehålls 

genom ständig social rapportering och transparens gentemot sina externa intressenter (Deegan, 

2002). 



29 

 

 

3.3 Typer av Motivationsfaktorer 

3.3.1 Motivationsfaktorer i form av incitamentsersättningar och 

bonuskontrakt 

Som tidigare nämnts är principalen ofta en bolagsstyrelse som, på grund av den rådande 

informationsassymetrin, söker skapa kontroll över kassaflöden och koncernens likviditet eller andra 

finansiella uppgifter som tillgetts agenten (Armstrong, Blouin & Larcker, 2011). 

Belöningar till anställda i koncerner är vanligt och existerar i många olika former. Ofta får man 

förmåner som träning, kost eller personal/tjänstebil. Idag har det dock blivit mycket vanligare med 

så kallade monetära belöningar, alltså vinstdelning, bonus eller aktieoptioner eller andra typer av 

incitamentsersättningar (Arvidsson, 2004). Att en agent mottager en incitamentsersättning innebär 

att denne belönas när hen uppnått ett visst resultat. Exemplifierat när agenten uppnår önskat resultat 

efter skatt eller omsätter med en viss marginal (Samani, 2012). Forskning har visat att sådan typ av 

ersättning stimulerar ett kortsiktigt tänkande och det kan till och med vara så att agenten prioriterar 

dessa kortsiktiga mål framför långsiktiga mål, vilket kan förvärra koncernens ekonomiska ställning 

(Murphy, 1999). 

Koncerner argumenterar att användandet av incitamentsersättning i form av monetär ersättning som 

exempelvis bonus inte bara tillämpas för att uppmuntra ett önskvärt beteende eller en viss prestation 

hos agenten utan även för att uppnå en ökad effektivitet (Arvidsson, 2004). Det är i större koncerner 

vanligt att en eventuell incitamentsersättning till agenten, som till exempel baseras på koncernens 

resultat efter skatt, vilket är en ytterligare motivationsfaktor till skatteplanering. Dock poängterar 

Slemrod (2004) att det är viktigt att förstå att det med största sannolikhet finns ett mörkertal 

eftersom denna typ av incitament är svåra att mäta. 

En stor del av senare litteraturstudier om incitament för skatteplanering bygger på Desai & 

Dharmapala´s (2006) studie om sambandet mellan skatteflykt och incitament från högre ledning 

(styrelse). De argumenterar att välorganiserade, större välstyrda koncerner med en etablerad 

företagsledning löper större risk att skatteplanera oetiskt. De kommer fram till en positiv relation 

mellan kapitalersättningar till ledningen, vilket är ett resultat av styrelsens styr – eller 

kontrollmekanismer för att få kontroll och motverka att ledningen omfördelar tillgångar till egen 

nytta, och en aggressivare skatteplanering, alltså ju högre kapitalersättning, desto mindre aggressiv 

skatteplanering (Desai & Dharmapala, 2006). 
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3.3.2 Motivationsfaktorer i form av etiskt och socialt ansvarstagande 

Ibland kan inte incitamentsersättning vara i form av bonuskontrakt eller ersättningar som baseras 

på resultat efter skatt. Då träder motivationsfaktorer in såsom socialt ansvarstagande och etik in för 

att skapa ett gott rykte för koncernen. Begreppet socialt ansvar tar sin utgångspunkt från 

legitimitetsteorin där det är viktigt att koncernen tar sitt sociala ansvar gentemot samhället för att 

kunna anses legitima och kunna fortleva som koncerner (Deegan, 2002). Socialt ansvarstagande är 

dock ett brett begrepp och kan tolkas olika beroende på område och vad man tittar på. I denna 

uppsats läggs fokus på vad socialt ansvarstagande kan ha för påverkan på koncerner när det rör sig 

om att betala rätt mängd skatt samt hur skatteplanering tolkas av externa intressenter och 

konsekvenser av detta. 

Socialt ansvarstagande i koncerner har under senare tid blivit allt mer aktuellt. Denna ökning är en 

produkt av samhällets ökade medvetenhet och krav på att koncerner handlar etiskt rätt (Hilliard, 

2013). Koncerner ska förhindra korruption genom att inte mottaga mutor eller liknande och ska 

också redovisa gjord vinst och då betala rätt mängd skatt för det, i detta fall i land för land eftersom 

vi talar om multinationella koncerner (Hillard, 2013). Det är ytterst sällan ett koncerner kan fortsätta 

sin verksamhet utan stöd från omvärlden och externa intressenter och uppfyller koncernen inte 

samhällets krav uppfattas man som oseriös eller egoistisk (Preuss, 2010). 

Att betala rätt mängd skatt bör ses som ett socialt ansvarstagande hos koncerner (Jenkins & Newell, 

2013., Salman, 2012). Detta argument har tydligt framträtt efter Starbucks-skandalen. Det handlar 

framförallt om att göra det etiskt rätta, att ta ett ansvar för varje jurisdiktion koncernen verkar i och 

bidra till välfärden genom skattebetalning istället för att utnyttja skattelagssystemet, såsom 

skatteplanering. Att skatteplanera är att anse som en oetisk handling gentemot samhället och 

koncerner bör därför ej ses legitima som följd om de skatteplanerar (Hillard, 2013., Jenkins & 

Newell, 2013., Salman, 2012). 

Diskussionen kring att skatt bör anses som ett socialt ansvarstagande på grund av det rådande 

skatteplaneringsproblemet har idag lett till CbCr som en åtgärd (Jenkins & Newell, 2013). I och 

med CbCr kan, än så länge, skattemyndigheter se om koncernen verkligen tar sitt sociala ansvar 

och betalar rätt mängd skatt. Koncernen har ett ansvar gentemot samhället i det land eller länder de 

verkar i där skatt kan ses som ett socialt kontrakt som finns mellan koncernen och länderna. För att 

koncernen skall ses legitima enligt legitimitetsteorin krävs det att koncernen uppfyller de krav som 

det sociala kontraktet innebär och tar sitt ansvar för att bidra till samhället genom att betala skatten 

som i sig bidrar till välfärd i landet. 

Bebbington, Larrinaga-González & Moneva-Abadía (2008) menar att den motiverande faktorn till 

att vilja handla etiskt och ta ett socialt ansvarstagande är koncernens rykte och att bibehålla detta 
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goda rykte. På så vis kan koncernen fortleva och gå i vinst, utan att det nödvändigtvis måste finnas 

incitamentsersättningar eller liknande motivationsfaktorer. Koncernen har en vilja att bibehålla ett 

gott rykte för att kunna överleva och anstränger sig för att få ännu bättre rykte för att växa som 

koncerner. Detta sker genom att 1) uppfylla de krav som sätts av de externa intressenterna och 2) 

vara “god”. 

 

3.4 Sammanfattning och analysmodell 

Det faktum att det finns påtagliga skillnader mellan dessa två teorier utesluter inte 

möjligheten att använda dessa för att komplettera varandra. Genom användandet av två 

olika teorier ges en mer nyanserad bild av koncernskattechefers agerande och deras 

förhållande till bolagsstyrelsen samtidigt som hur externa intressenter kan påverka dessa 

chefers agerande utifrån ett legitimitetsförhållande. 

Koncernskattechefens agerande handlar enligt Friedman (1970) lika mycket om olika 

incitament och bonussystem från koncernen, som koncernskattechefens personliga åsikter 

och moraliska värderingar. Företagschefer har en skyldighet gentemot styrelse eller 

investerare att maximera vinsten och ofta nå upp till speciella mål, samtidigt som de har en 

skyldighet att följa existerande lagar och samhällsregler. En koncernskattechef som ser 

skatteplanering som en moraliskt fel handling kommer inte i samma utsträckning 

skatteplanera (Friedman, 1970).[1] 

Diskussionen kring skatteplanering är sedan länge känd och skatteplanering anses av 

många som en oetisk handling. Aggressiv skatteplanering har länge inte bara setts som 

oetiskt, utan också som en olaglig handling. En koncernskattechef kommer med största 

sannolikhet inte vara uttalat positiv till skatteplanering  men på grund av att denne arbetar 

och agerar inom ramarna för ett agentförhållande och svarar till sin principal, 

bolagsstyrelsen, kommer fokus ligga på att uppnå de mål som sätts upp. 

Slemrod (2004) betonar vikten av att skilja mellan den individuella och den organisatoriska 

skattedisciplinen. Detta görs genom att analysera vilja eller ovilja att skatteplanera utifrån 

ett agentteoretiskt perspektiv.  Skattebetalaren som inte är knuten till etik och moral, utan 

i enlighet med agentteoritisk utgångspunkt, ses denne som en rationell kalkylator, 

utvecklad för att räkna på vad som gynnar dennes egenintresse. Skatteplanering anses i 

Slemrod (2004) : s artikel som en olaglig handling,  men påverkar inte attityden till 
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skatteplanering. Istället baseras attityden på sannolikheten att bli upptäckt i relation till vad 

för påföljder den olagliga skatteplaneringen innebär.   

Grunden för hela CbCr-implementeringen är att förhindra att multinationella koncerner, 

som exempelvis Starbucks, strategiskt väljer att exempelvis placera sina vinster i länder 

med låg skatt eller utnyttja jurisdiktionernas gällande nationella lagar för att på så vis undgå 

skattebetalning (Manazo & Piamont, 2014). Samtidigt har dessa ledande koncerner ett 

vidgat ansvar genom att på grund av sin storlek vara offentliga och därmed antas vara 

transparenta. 

Det sociala kontraktet mellan allmänheten och koncernen kommer vid ovan nämnda 

händelser att försvinna eftersom koncernen i sådana fall väljer att säga en sak för att erhålla 

status som ett legitimt koncerner medan de agerar på ett helt annat sätt (Deegan & 

Unerman, 2011). 

Trots att ägare till koncernen vill ha en viss avkastning och därmed genom incitament, som 

till exempel bonuskontrakt eller belöningssystem, får en kontroll över hur koncernen sköts, 

är det ändå chefernas förhållningssätt till skatt som är den avgörande faktorn (Friedman, 

1970). Även fast människan påverkas av de normer som gäller i det sammanhang de verkar 

i, och uttalar sig olika beroende på om de verkar som representant eller privatperson, spelar 

ändå personliga åsikter in (Sikka, 2010). En koncernskattechef som ser skattebetalning som 

en etisk rätt handling och en skyldighet gentemot staten kommer också se skatteplanering 

som oetiskt och därmed ha samma negativa inställning till skatteplanering som övriga 

statliga organ (Sikka, 2010). 

Inom agentteorin antas att chefer och företagsledning (agenten) är separerade från 

koncernen på det sättet att de är på uppdrag av bolagsstyrelse och ansvarar för att utforma 

de finansiella rapporterna på det sätt som bolagsstyrelsen önskar, det vill säga med 

exempelvis en viss vinstmarginal eller liknande. Ofta ges agenten relativt fria tyglar för att 

uppnå de önskvärda lönsamhetsmåtten eller resultaten och belönas därefter, som tidigare 

nämnts, med en bonus knuten till dessa mått. Koncernskattechefer förväntas därför handla 

egoistiskt och rationellt, varför många studier drar slutsatsen att koncernskattechefers 

attityder till skatteplanering till stor del beror på vad de själva vinner på att skatteplanera 

aggressivt. Ser koncernskattechefen en möjlighet i att effektivisera lönsamhetsmåtten 

genom att skatteplanera kommer hen med största sannolikhet att göra det (Armstrong, 

Blouin & Larcker, 2011., Desai & Dharmapala, 2006., Lanis & Richardson, 2012., 
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Slemrod, 2004 ). Agentteorin tar med andra ord en utgångspunkt i förhållandet mellan 

agenten och principalen och analyserar attityder som kan uppstå på grund av detta 

förhållande. Agentteorin lägger grund framförallt för ekonomiska aspekter som ökade 

kostnader genom införandet ac CbCr i samband med att agenten också måste agera på ett 

önskvärt sätt för att uppnå de effetkivitetsmått principalen ställt (Arvidsson, 2004). 

Agentteorin lägger grunden för en konflikt, som nämnts tidigare, nämligen konflikt mellan 

företagsledare och bolagsstyrelse. Denna konflikt kan även kallas för den ekonomiska 

konflikten, då det i grund och botten rör sig om ekonomiska konflikter i och med det faktum 

att de lönsamhetsmått som satts kan påverkas negativt av en ökad transparens i 

skatteredovisningen. Företagsledningen måste redovisa siffror som tillfredställer ledningen 

såväl som att redovisa i enlighet med CbCr, alltså mer transparent gällande 

skatteredovisningen.  

Att vara etiskt och moraliskt korrekt när det kommer till bolagsbeskattning innebär ett 

socialt ansvarstagande gentemot omvärlden genom en attityd från koncernen att vilja betala 

rätt mängd skatt eller åtminstone vilja bidra till samhället utifrån ett socialt kontrakt 

(Hilliard, 2013., Jenkins & Newell, 2013., Salman, 2012). Koncernskattechefer vars attityd 

är positiv till skatteplanering kommer med största sannolikhet inte ses legitimt av 

omvärlden och koncernen kommer därför förlora sitt rykte och sin legitimitet. En koncern 

kan, enligt legitimitetsteorin, inte klara sig utan stödet från de externa intressenterna och 

måste därför uppfylla det sociala kontraktet som existerar för att på så vis tillgodose externa 

intressenters behov (Preuss, 2010., Sikka, 2010.). Det betyder inte att alla koncerner gör 

detta utan de kan dölja viss information för externa intressenter. Men om denna information 

sedan läcker ut, som till exempel att koncerner skulle ha skatteplanerat, kommer det få 

negativa konsekvenser för koncernen då  handlingen ej anses vara legitim av de externa 

intressenterna. Detta leder till beskrivning av nästa konflikt, nämligen konflikten mellan 

koncernen och omvärlden. Denna konflikt uppstår just på grund av de externa 

intressenternas krav som koncernerna eventuellt inte kan leva upp till, vilket kan skada 

koncernen enormt. Denna konflikt kan även kallas för den etiska konflikten då frågan rör 

sig om koncernen verkligen handlar etiskt rätt och uppfyller externa intressenters krav på 

att vara socialt ansvarstagande eller inte.  
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Till sist belyses en tredje konflikt, nämligen konflikten mellan koncern och statliga 

myndigheter. De två tidigare presenterade konflikter förklaras med en agentteoretisk 

respektive en legitimitetsteoretisk grund. Konflikten mellan företagsledningen och 

styrelsen kan förklaras utifrån det klassiska agent och principalförhållandet i agentteorin. 

Konflikten mellan koncern och omvärld förklarar istället koncernens förhållande med 

externa intressenter och strävan efter att uppnå legitimitet och därmed att ta sitt sociala 

ansvar. Detta beskrivs med utgångspunkt i legitimitetsteorin. Att endast belysa dessa två 

konflikter räcker inte till för att förstå sambanden mellan de olika delarna i uppsatsen och 

analysmodellen utan även en tredje krävs. Den tredje konflikten förklarar konflikten mellan 

koncernen och statliga myndigheter. Denna konflikt kan inte enbart förklaras med 

agentteori då det krävs ett agent - principalförhållande (Jensen & Meckling, 1976). 

Principalen anlitar agenten för att utföra vissa åtgärder, vilket statliga myndigheter inte gör 

med företagen. Inte heller kan konflikten förklaras enbart utifrån legitimitetsteorin 

eftersom den teorin beskriver koncernens strävan efter legitimitet gentemot externa 

intressenter och omvärld, inte gentemot en specifik extern intressent (Sikka, 2010). Alltså 

är detta förhållande ett för internt förhållande för att beskrivas enbart utifrån 

legitimitetsteorin, men också ett för öppet förhållande för att beskrivas enbart utifrån 

agentteorin. Anledningen till att det här uppstår en konflikt beror med andra ord på både 

internt och externt tryck på koncernen. Koncernen måste uppfylla dels kraven mellan 

agent- och principalförhållandet samt uppfylla kraven som de externa intressenterna har 

som i denna konflikt är statliga myndigheter. De övriga externa intressenterna tas upp i 

konflikten mellan koncern och omvärld.   

Nedan följer en analysmodell skapad av författarna som baseras på detta kapitel där 

legitimitetsteorin och agentteorin ligger till grund för en analys som ska hjälpa författarna 

vid analyskapitlet förstå och kunna förklara de attityder som kan komma uppstå vid 

förändring av skattelagstiftning. Observera att teorierna i sig förklarar inte attityder. För att 

kunna analysera och identifiera attityder under och efter intervjuerna krävs en analysmodell 

för att lättare se samband och få en ökad förståelse över varför koncernskattechefer reagerar 

på ett visst sätt kring kravet på CbCr. Som tidigare nämnts finns det vissa 

motivationsfaktorer i respektive teori samt att vissa konflikter uppstår som teorierna var 

för sig eller tillsammans förklarar. Författarna har applicerat dessa teorier på 

skatteplaneringsproblemet som skall stoppas i och med CbCr och för att förstå vilka 

attityder som kan komma uppstå krävs denna analysmodell med de olika 
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motivationsfaktorerna samt konflikterna. Analysmodellen är med andra ord uppbyggd på 

de motivationsfaktorer som finns i agentteorin och legitimitetsteorin. Dessa 

motivationsfaktorer förklarar sedan i sin tur, med hjälp av teorierna, hur vissa konflikter 

uppstår. Konflikt 1 uppstår på grund av agentproblematiken, konflikt 2 uppstår på grund 

av legitimitetsproblematiken och konflikt 3 uppstår på grund av de båda teorierna. Därefter 

kopplas konflikterna till olika aspekter/konflikter som ökar förståelsen för varför vissa 

attityder har uppstått. Detta kommer kunna göras genom att se över de ekonomiska, etiska, 

juridiska och övriga aspekterna. Varför dessa aspekter valts är för att samla in vart olika 

attityder kan hamna i olika aspekter. Författarna har på förhand valt breda aspekter just för 

att kunna samla in så mycket information och aspekter som möjligt samt för att lättare 

kunna se vilken sorts attityd respektive aspekt har i och med CbCr.  

Med hjälp av de valda teorierna som framställts i detta kapitel har koncernskattecheferna 

kunnat ställas i förhållande dels till bolagsstyrelsen och dels till externa intressenter genom 

det sociala kontraktet, vilket lättare leder till analys av de attityder som kommer uppkomma 

under den empiriska datainsamlingen. 

 

Figur 1. Analysmodell 
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4. Empiri 

Nedan följer empirisk datainsamling för att kunna styrka sambanden som nämnts och ge möjlighet 

för läsaren att få en djupare förståelse för dessa samband utifrån svaren som framkommit under 

intervjuerna 

Nedan följer empirisk datainsamling för att kunna styrka sambanden som nämnts och ge 

möjlighet för läsaren att få en djupare förståelse för dessa samband utifrån svaren som 

framkommit under intervjuerna. 

Den empiriska datainsamlingen är uppdelad på det sättet att först redovisas den data 

författarna sökt och fått svar på via Internet och rapporter. Dessa data krävs för att förklara 

och precisera de fenomen som uppstår i de intervjuer som redovisas i vår andra del av den 

empiriska datainsamlingen i 4.2. Då datainsamlingen kan upplevas mastig hos läsaren har 

författarna valt att kort sammanfatta alla respondenters svar, utifrån ekonomiska, etiska, 

juridiska och övriga aspekter i en tabell som finnes i Bilaga 3. Detta för att läsaren på så 

vis ska få en lätt överskådlig bild av empirin och de attityder som framkommer hos samtliga 

respondenter.  

 

4.1 Kontexten för införandet av CbCr 

4.1.1 CBC-Scheman 

Förutsättningar för att tillämpa CbCr är att redogöra för internprissättning (se Bilaga 3 för mer 

information samt bild på CbCs). Internprissättning innebär att inom internationella koncerner sätter 

företag ett pris på gränsöverskridande interna transaktioner (Skatteverket, 2016). Prissättningen 

mellan bolag inom en koncern har en stor påverkan på vart vinster och beskattning kommer ske, 

vilket OECD vill få ökad transparens kring.  Första steget är Master file. Denna ska innehålla en 

övergripande information om de multinationella koncernernas verksamhet, dess övergripande 

internprissättningspolicys och dess globala allokering av inkomst och ekonomisk aktivitet (OECD, 

2015b). Den ska med andra ord innehålla koncernernas globala ekonomi, vilka lagar man tillämpar 

samt finansiell- och taxeringskontext. Nästa steg är Local file. I kontrast till Master file, skall Local 

file tillgodogöra mer detaljerad information. Denna information är komplement till master file och 

ger detaljerad information om transaktioner i de olika länderna koncernen verkar i.   

CbCs är en rapportmall för multinationella koncerner som skall innehålla aggregerad information 

om varje skattejurisdiktion där koncerner är verksamma i och bedriver sin verksamhet (OECD, 

2015c, KPMG, 2015). Dessa CbCs består av två standardiserade formulär som skall vara av 
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innehållet icke-finansiell och finansiell data som moderbolaget rapporterar (OECD, 2015c). 

Vägledning för dessa formulär tillhandahålls av organisationen OECD. Moderbolaget skall 

rapportera CbC där moderbolaget har sin skatterättsliga hemvist. Det första formuläret är det 

finansiella och skall innehålla alla dessa punkter för varje jurisdiktion koncernen är verksam i: 

  Omsättning – specifikation kring andel av omsättningen som skett genom externa respektive 

interna transaktioner. 

  Vinst/förlust före skatt 

  Summan av betald inkomstskatt 

  Summan av upplupen inkomstskatt 

  Bundet eget kapital 

  Balanserade vinstmedel 

  Antal anställda 

  Värdet på materiella anläggningstillgångar annat än likvida medel 

Nästa formulär som moderbolaget skall fylla i är det icke-finansiella som skall innehålla 

information om respektive land där vilka av koncernens bolag som är verksamma samt var dessa 

bolag är registrerade. Formuläret skall även innehålla under vilka taxeringsregler som följer dessa 

bolag samt bolagens huvudsakliga affärsaktivitet (kan innefatta 12 punkter beroende på vilken 

kategori bolagen tillämpar).   

Möjlighet finns för dessa multinationella koncerner att lämna ytterligare information och 

förtydliganden om koncernerna anser det nödvändigt. Detta är dels en möjlighet för koncernerna 

att kunna tillgodogöra sig mer uppgifter samt en möjlighet för skatteorganen att få mer information 

om koncernerna. 

CbCs kommer att implementeras från den första januari 2016 och eftersom redovisning alltid ska 

ske året efter gällande redovisningsår ska ett CbCs finnas med i koncernens finansiella rapport vid 

årsbokslutet 31:a december 2017 (Brennan, 2015). Alla tre delar (Master file, Local file och CbCr) 

är förutsättningar för att skattemyndigheter skall kunna använda denna information till en total 

bedömning av koncernerna. 

 

4.1.2 Övriga instansers kommentarer till CbC-rapporteringen 

Det är fler än svenska koncernskattechefer som ställer sig kritiska till stora delar av BEPS. Nedan 

följer några kommentarer kring den kritik som finns om BEPS projektet och dess problematik. 
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BusinessEurope, fortsättningsvis BE, kritiserar CbC uppbyggnaden och ställer sig inte bakom det 

faktum att schemat har fått ett större användningsområde än det var tänkt från början. CbC är tänkt 

som ett analysverktyg för skattemyndigheter men öppnar nu, genom sin uppbyggnad också upp för 

granskningar och ytterligare revisioner, vilket sätter de drabbade koncernerna i en ytterligare 

kostsam process och kan innebära att länder som anser att de fått för lite inkomstskatt kan kräva 

resterande delar. En revision kan dessutom innebära misstolkningar och följdfrågor på samma sätt 

som om CbC-informationen offentliggörs och journalister får ta del av detta. 

BE fortsätter med att uttrycka oro över att informationen som koncernerna tvingats lämna in kan 

bli för mycket för skattemyndigheter i respektive jurisdiktion att hantera. Det höjer risken för att 

varje skattemyndighet i respektive jurisdiktion kan tolka informationen olika. Detta inkluderar även 

de regler som OECD presenterat, vilket på så vis kan leda till att varje skattemyndighet sätter upp 

egna nationella regler för hur CbC ska rapporteras, vilket i sin tur kan försvåra för en jämförelse 

mellan länder, vilket är huvudsyftet med hela rapporteringen. 

Business and Industri Advisory Comittee to the OECD, fortsättningsvis BIAC, säger i sitt remissvar 

att grundtanken med CbC är att koncentrera sig på de koncerner som är orsaken bakom BEPS, alltså 

de som väljer aggressiva skattestrategier. De är därför bekymrade över att se hur mycket 

information som faktiskt måste lämnas ut. De menar att mer information inte är lösningen, utan 

mer riktad information är det. 

De vill se att koncernerna känner att fördelarna med att ge ut denna typ av information ska överväga 

nackdelarna, alltså ökade administrativa kostnader och transparens, med att ge ut informationen. 

BIAC kritiserar vidare OECD för att säga en sak och genom uppbyggnaden av CbC, som en del av 

Master File, mena en annan. Det är väldigt viktigt att det finns klara och tydliga anvisningar 

gällande uppbyggnad och varför de väljer att inkludera de olika kolumnerna som de gör i CbC. 

 

4.2 Attityder till transparens i skatteredovisningen genom CbCr 

Det finns flera faktorer som påverkar hur koncernskattechefer ställer sig till den ökade 

transparensen och implementeringen av CbCr. Författarna till uppsatsen har hittat att samtliga 

koncernskattechefer är negativa till en ökad transparens i redovisningen till följd av detta. 

De mest framträdande faktorerna till den negativa attityden har varit en rädsla för följdfrågor 

eftersom informationen anses vara svårtolkad och därmed uppstår risker för misstolkningar, samt 

myndigheters hantering av denna information där det upplevs finnas en risk att sekretessansvar 

frångås. Den kanske mest framträdande oron är att CbCs:t ska bli offentliggjort. 

Koncernskattecheferna är rädda för hur externa intressenter, framförallt journalister och andra 
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lekmän, ska tolka siffror eftersom man är medveten om att informationen kan se en aning 

annorlunda ut. Särskilt nu när CbCr är ett nytt koncept och många begrepp är otydliga eller svåra 

att förstå, vilket kan innebära att man drar egna slutsatser som kan vara felaktiga. Detta kan innebära 

en stor procedur för koncernerna då de måste förklara vad siffrorna innebär. 

Man bör ta hänsyn till att koncernerna redovisar olika i enlighet med antingen IFRS eller GAAP, 

vilket innebär att man redovisar annorlunda. Skall detta offentliggöras bör CbCr stämma överens 

med årsrapporterna, vilket skapar ytterligare administrativa arbeten och kostnader för koncernerna. 

Om de två rapporterna inte stämmer överens skapar detta misstolkningar och eventuella 

missvisningar, vilket kan skada koncernen och dess rykte. 

Nedan följer de framträdande faktorerna till den negativa attityden och förklaringar till dessa. 

 

4.2.1 Etiska Aspekter 

Påverkan av det sociala ansvaret och incitament återspeglas i våra teorier där 

incitamentsersättningarna enligt tidigare studier påverkar attityden till skattetransparens och 

skatteplanering negativt (Desai & Dharmapala, 2006). Det sociala ansvarets påverkan har sin grund 

i CSR som i sin tur härstammar från legitimitetsteorin och viljan att vidga ansvaret så att även 

externa intressenters behov tillgodoses (Sikka, 2010). I och med att de externa intressenternas 

behov tillgodoses anses koncernen legitimt vilket är en förutsättning enligt legitimitetsteorin. Det 

har genom datainsamling framkommit att det sociala ansvaret spelar roll för hur 

koncernskattechefens attityd till ökad transparens visar sig, om än mindre än vad tidigare studier 

samt författarna till denna rapport förutspått. Hälften av koncernerna kunde ej förstå sambandet 

mellan det sociala ansvaret och att betala rätt mängd skatt. Resonemanget lyder att man betalar den 

skatt som är lagstadgat, vilket är en självklarhet, varken mer eller mindre. 

De respondenter som såg sambandet mellan skatt och socialt ansvar var koncernskattecheferna A, 

F och G. De koncernskattechefer som har sett kopplingen mellan socialt ansvar och att betala rätt 

mängd skatt anser sig själva ha en mer vidgad syn och anser själva att de ses som en ansvarsfull 

koncern. Dessa koncernskattechefer påstår att de själva vill vara så transparenta som möjligt och 

för att kunna maximera detta krävs att koncernen tydligt ser ett samband mellan att ta sitt sociala 

ansvar genom att betala rätt mängd skatt. Koncernskattechef G menar att hen tror att kraven från 

externa intressenter kommer att öka och bli ännu stramare kring skatt i och med CbCr och just 

därför är det viktigt att redan nu ha det i åtanke.   

Koncernskattechef A uttrycker att de vill tillgodose externa intressenters krav vilket innebär att ta 

ett socialt ansvar när det kommer till skatt och bidra till samhället. Har man viljan att vara mer 
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transparent och är koncernen öppet med detta borde det inte vara problem att se sambandet mellan 

skatt och socialt ansvar menar koncernskattechef A, F och G. Koncernskattechef G påstår även att 

de koncerner som inte ser detta samband, som med stor sannolikhet har en icke legitim 

skattestruktur, kommer ha det väldigt kämpigt med CbCr på grund av dess struktur. 

Koncernskattechef F påstår att koncerner kan ej bibehålla ett gott rykte utan att ta ett socialt ansvar 

gentemot samhället och visa detta genom rapporter. I och med dessa rapporter kan koncernerna 

tydligt visa att de har tagit sitt sociala ansvar och anses som en legitim koncern. De koncerner som 

sett detta samband har koncernskattecheferna uttryckt att de redan redovisat en del av 

informationen i CbCr i sina årliga redovisningsrapporter just för att visa externa intressenter på att 

de ser skatt som ett socialt ansvar. De koncerner som däremot inte sett dessa samband har enbart 

redovisat det som endast krävts av de samt fyllt i sina CSR rapporter. Koncernskattechef F menar 

även att de koncerner som ser dessa samband inte kommer ha större problem att redovisa i enlighet 

med CbCr då de redan tänker i “rätt” banor kring skatt. En positiv attityd utmärktes hos de 

koncernskattechefer som såg detta samband då de alla hade viljan att vara mer transparenta och 

dessutom hade de viljan att tillgodose externa intressenters krav kring skatt. 

Intressant att nämna är att koncernskattechef A har talat med Svenskt Näringsliv om att vilja vara 

mer transparenta och skriva mer i enlighet med CbCr just för att visa sitt sociala ansvar, men har 

då fått rådet att avstå från detta från Svenskt Näringsliv. Skatt är ett känsligt ämne och kan 

missuppfattas lätt vilket innebär att koncerner måste vara försiktiga vid denna form av redovisning. 

Dock ansåg koncernskattechef A att man skall visa sitt sociala ansvar genom sina rapporter just för 

att tillgodose externa intressenters krav. 

Koncernskattecheferna C, D, E och H var de som inte såg ett samband överhuvudtaget mellan skatt 

och socialt ansvar. Just dessa koncernskattechefer har en tydlig negativ attityd uppträtts eller betett 

sig mer hemlighetsfulla än de övriga. Dessa personer ansåg att skatt är något som är lagstadgat och 

de följer de regler som Skatteverket utgivit. Alla tre ansåg att socialt ansvar är något som enbart 

hör till CSR och skatt är en kostnad som måste betalas. Det blev helt enkelt en särdragning mellan 

dessa två kategorier. Som koncernskattechef G påstod, är det stor risk för dessa koncerner att CbCr 

kan bli hårdare just för att dessa koncerner inte förstår detta samband. De koncernskattechefer som 

inte såg detta samband ville dock betona att de är transparenta trots att de inte anser att skatt är ett 

socialt ansvar. Författarna till uppsatsen ställer sig kritiska till detta påstående.   

Skatteverket ställer sig neutrala i den etiska aspekten då de är en statlig myndighet som skall vara 

neutrala kring sådana ämnen och ej lägga egna värderingar kring det. 
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4.2.2 Ekonomiska Aspekter 

4.2.2.1  Ökade kostnader och administrativt arbete 

Samtliga koncernskattechefer har uttryckt ett missnöje med CbCr i och med att detta skapar ökade 

kostnader, ökade timmar och ökat administrativt arbete. Hos vissa koncerner blir det mer då de 

måste skapa nya system för att få fram rätt siffror, medan andra redan har dessa siffror i sina system 

som de lätt kan plocka ut. En del är väldigt osäkra om det endast är några delar som måste plockas 

ut eller inte, då de inte har påbörjat helt med detta medan vissa är redan redo att rapportera i enlighet 

med CbCr.  Oavsett om system finns eller inte, måste ett administrativt arbete öka och koncernerna 

måste lägga ner mer tid på dessa nya rapporter för att få fram rätt siffror. I och med att det krävs 

mer arbete och tid med detta, innebär det att kostnaderna ökar och det skapar en negativ attityd hos 

koncernskattecheferna.   

För de koncerner som inte har system redo för detta, kommer kostnaderna och arbetet kring det öka 

enormt, vilket dessa koncernskattechefer uttryckt. Två utav dessa koncernskattechefer uttrycker att 

det är orättvist att de ska drabbas hårdare rent ekonomiskt då de inte har samma omfattning som de 

större koncernerna som redan har de rätta systemen. Dessutom är det inte bara att dra fram siffror 

menar koncernskattechef D, utan de måste även se till så att siffrorna och informationen är så 

enhetlig som möjligt med övriga finansiella rapporter. Detta framförallt på grund av att 

missförstånd inte ska uppstå och heller inte skapa mer arbete för koncernen som kostar pengar på 

grund av ett missförstånd. Koncernskattechef E påstod även att dagens koncernrapportering inte är 

anpassad till CbCr vilket innebär mycket arbete och mycket handplockning. Vid ett 

offentliggörande av CbCr krävs det ytterligare mer arbete och kostnader för att undvika 

missförstånd och så att alla rapporter är jämförbara uttrycker koncernskattechef A, G och F. 

För vissa av dessa koncerner är det mer information som skall proccesseras och bearbetas då vissa 

är verksamma i fler länder än andra koncerner. Ju fler koncerner i olika länder koncernerna har, 

desto mer arbete att samla in vilket kan leda till stora kostnader. Däremot har de flesta av de största 

koncernerna så pass utvecklade system och bra struktur att de borde klara av det uttrycker 

koncernskattechef A och G. Men man skall alltid ha i åtanke att all rapportering kostar pengar för 

koncernerna. Koncernskattechef H uttrycker en stark negativ attityd till detta och anser till och med 

att CbCr är enbart slöseri med tid och pengar. Koncernskattechef F är även orolig över att risken 

för dubbelbeskattning kommer att öka i längden på grund av CbCr. Det går inte att förutse i 

dagsläget, men det finns en risk att detta kan ske. 
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4.2.2.2 Skatteplanering 

Av de tillfrågade koncernskattecheferna är de flesta väldigt noga med att inte uttala sig om 

skatteplanering, annat än att de anser skatteplanering vara moraliskt fel. När vi i intervjuerna talar 

om skatteplanering syftar vi till den aggressiva skatteplaneringen som är moraliskt fel och som i en 

del fall gränsar till att vara olagliga. 

Koncernskattechef C säger att skatteplanering till viss del bedrivs i koncerner, men att det ofta 

handlar om lagliga, moraliskt rätta skatteplaneringsstrategier som att exempelvis att man väljer att 

lägga en del av vinsten i periodiseringsfonder, men att de inte har några suspekta 

organisationsstrukturer med filialer i skatteparadis eller liknande. Däremot är koncernskattechef C, 

liksom de flesta andra koncernskattecheferna, väldigt måna om att säga att de vet att andra 

koncerner bedriver denna typ av planering, vilket är fel, men inte ovanligt. 

Koncernskattechef E betonar att troligtvis är det en hel del skatteplanering som sker hos de övriga 

stora koncernerna, och inte en sådan skatteplanering som anses vara legitim. Hen tror att detta 

framförallt sker i de stora försäljningskoncernerna och påstår att koncerner i deras bransch inte alls 

är intressant i detta ämne. Koncernskattechef E betonar att deras koncerner absolut inte 

skatteplanerar utan följer de lagar och regler som finns, vilket de övriga koncernskattechefer 

uttryckt att även de gör detta. 

Förvånande är att koncernskattechef A, D och F säger att de är generellt positiva till förslaget i sig 

just för att rapporteringen syftar till att skapa harmonisering i skatteredovisning och för att stoppa 

skatteplanering, framförallt den aggressiva skatteplaneringen. De menar då att de koncerner som 

gör rätt för sig har missgynnats hittills genom andra koncerners fuskande. Men i och med CbCr 

kommer detta att synas och stoppas, vilket kommer gynna de som gör rätt för sig och inte 

skatteplanerar.   

Vid intervju med Skatteverket framkommer att skatteplanering är ett mycket vanligt fenomen och 

att det sker i de flesta koncernerna idag. Det är självklart inte bara olaglig skatteplanering utan 

oftast sker laglig skatteplanering i koncernerna varje dag. Hen nämner ett citat som speglar hur 

Skatteverket ställer sig till skatteplanering: “Det finns de som har skattefuskat, sedan finns det de 

som kommer att skattefuska”. När representant från Skatteverket får fråga om huruvida hen anser 

att det är omoraliskt fel vill hen inte svara. Representanten säger att det inte är en fråga som 

Skatteverket lägger vikt vid utan de undersöker endast frågan om skatteplaneringen som bedrivs i 

vissa koncerner är laglig eller inte. Om det skulle vara olagligt att skatteplanera oetiskt skulle varje 

koncern åka på en skattesmäll, konstaterar hen. 
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4.2.2.3 Incitament 

Vid intervjuer har samtliga koncernskattechefer kommit fram till att det i koncernen inte finns 

någon incitamentsstruktur som bygger på resultat efter skatt och därmed antyder att det inte 

påverkar attityden till CbCr och en ökad transparens i skatteredovisningen. 

Dock har författarna tagit hänsyn till att det är svårt att få ett uppriktigt svar då flertalet tidigare 

studier tyder på att de flesta koncernskattechefer är lojala mot sin närmsta chef och därmed 

koncernen vilket betyder att de inte kommer att berätta om en eventuell incitamentsstruktur baserad 

på resultat efter skatt. Koncernskattechef C, F och G har uttryckt att om det skulle finnas incitament 

som baseras på resultat efter skatt skulle det påverka deras attityd till en ökad transparens i och med 

CbCr negativt. Utan att dra några slutsatser är det intressant att även väga in detta i senare analys 

av koncernskattechefernas svar eftersom författarna till denna uppsats anser att detta kan ha stor 

påverkan på den negativa attityden. 

Alla koncernskattechefer förutom A och B har sagt att de har någon typ av incitamentsstruktur eller 

något bonussystem, men betonar att det inte baseras på resultat efter skatt. De har dock en negativ 

attityd gentemot skatteplanering. Koncernskattechef G sa: 

”Jag tycker att de ökade kostnaderna för CbCr blir ett problem med 

tanke på att det finns ganska starkt utpräglade effektivitetsmått som ska 

följas av “ekonomiteamet”, däribland också skatteenheten. Det blir en 

direkt negativ påverkan av gällande effektivitetsmått vilket kan 

försämra ersättningen. Alltså kan även incitamentsstrukturen påverka 

den negativa attityden till CbCr med tanke på medföljande 

kostnadsökningar.” 

 

4.2.3 Juridiska aspekter 

En följ av den nya CbCr är att transparensen i skatteredovisningen blir mer påtaglig. Det är väldigt 

viktigt att poängtera att CbCr idag inte är klubbat som offentlig information utan är för tillfället 

sekretessbelagt och kommer endast vara tillgängligt för berörda länders skattemyndigheter (OECD, 

2015). EU har dock gått ut med ett förslag om att CbCr ska bli offentlig information och i skrivande 

stund samtycker fler instanser i EU till detta förslag, vilket med största sannolikhet innebär ett 

offentliggörande av dessa koncerners CbCr. 

Det är genom ett offentliggörande övriga externa intressenter får tillgång till CbCr och därmed kan 

tolka informationen. Samtliga koncernskattechefer uttrycker en stark oro över att speciellt media 

får tillgång till informationen. Detta på grund av att CbCr kan jämföras med övrig information från 
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andra offentliga rapporter som till exempel koncernens årsredovisning, vilket kan leda till ett antal 

följdfrågor som är svåra att svara på just för att de ser olika ut och har olika siffror vilket kan skapa 

missförstånd hos externa intressenter som inte riktigt förstår dessa siffror. Just skattefrågor kan vara 

svåra att förklara i media uttrycker många tillfrågade koncernskattechefer och ofta är journalister 

vinklade åt ett håll och tolkar siffrorna därför till sin egen fördel. 

Koncernskattechef G menar att de definitioner som finns med i CbCr inte stämmer riktigt överens 

med det som finns i de finansiella rapporterna, vilket skapar följdfrågor och misstolkningar trots att 

man gjort rätt för sig, ett kortfattat exempel kan vara att i CbCr finns en kolumn för årets resultat. 

Där har de inte tagit hänsyn till eventuell vinstförflyttning om företaget periodiserat sin vinst från 

tidigare år. Koncernskattechef A menar också på att informationen och definitionerna inte är 

sammanhängande och skapar många frågetecken vilket i sig skapar misstolkningar, framförallt om 

detta offentliggörs. Skattemyndigheter bör ha koll på definitionerna och informationen som finns i 

dessa rapporter, men det är inte helt säkert uttrycker koncernskattechef G. koncernskattechef G 

uttrycker dessutom en oro över konkurrensnackdel om CbCr skulle offentliggöras, då 

informationen kan utnyttjas av konkurrenterna om CbCr skulle offentliggöras. Samtliga 

koncernskattechefer är med andra ord rädda för att skada koncernens rykte om att de eventuellt 

skatteplanerar eller liknande, trots att fallet inte behöver vara så. Om rapporterna offentliggörs och 

media vinklar informationen som om koncernerna skatteplanerar måste koncernerna lägga ner 

mycket tid på att förklara detta på ett förståeligt sätt. 

Koncernskattechef F och A poängterar att det är en stor brist och ett allvarligt problem att Sverige 

och Skatteverket inte kunnat implementera eller lagstadgat detta i tid, särskilt med tanke på de höga 

kraven som ställs på koncernerna. Just därför är informationen luddig och inte ens Skatteverket 

verkar veta hur man skall gå tillväga menar båda koncernskattechef F och G. Hade detta gjorts i tid 

och Skatteverket hade planerat detta ordentligt, hade mindre tydlig negativ attityd uppstått tror 

koncernskattechef F. Idag får koncernerna själva tolka hur informationen från OECD ska översättas 

till Svenska och vad den faktiskt betyder. Detta skapar en stor oro för hur rapporterna verkligen 

kommer att tolkas, då risken är stor att koncernerna själv har missuppfattat vad som skall ingå eller 

ej. Generellt tycker samtliga koncernskattechefer att Skatteverket har varit otydliga och varken 

OECD eller Skatteverket har tagit någon större hänsyn till koncernerna. På grund av den bristande 

informationen i rapporterna och parterna sinsemellan uppstår en stor frustration hos koncernerna 

som skuldbelägger Skatteverket samt Sverige som land som ej hunnit lagstadga detta ordentligt.    

Koncernskattechef B låter oss även få ta del av koncernens remissvar i anonymiserad form. Där 

betonar Koncern 1 OECD:s främsta ansvar, vilket är att utforma Action 13 så att det verkligen är 

de koncernerna som har ägnat sig åt aggressiv skatteplanering som berörs och att de koncerner som 

har ”vanliga” skatteplaneringsstrategier inte berörs alls i samma utsträckning. CbCr är uppbyggd 



45 

 

på det sättet att en icke legitim skattestrategi inte skall kunna förklaras bort utan kommer att synas 

för att på så sätt få en ökad transparens i skatteredovisningen och minska framförallt en aggressiv 

skatteplanering hos koncerner. 

Informationen som lämnas ut från skattebetalare (koncerner) till myndigheter samt myndigheter 

emellan som kommer dela med sig av informationen till berörda myndigheter måste vara strikt 

konfidentiella och om informationen hanteras på annat sätt än så, alltså vid ett eventuellt 

offentliggörande, kommer förtroendet till skattemyndigheterna att försämras starkt. Remissvaret 

från Koncern 1 fortsätter med att det absolut inte bör offentliggöras utan bör vara en standard för 

konfidentiell hantering av all information i CbCr och övriga punkter i Action 13 bör upprättas och 

denna standard då skall behandlas som lag, eller minst som regelstandarder. 

 

4.2.3 Övriga Aspekter 

4.2.3.1 Missvisande information 

Genom ett offentliggörande av CbCr får externa intressenter tillgång till informationen, som i sig 

är väldigt svår att tyda och relativt intetsägande. Därmed stärks företagsledarnas negativa attityd 

ytterligare på grund av rädslan för missvisande information och därmed externa intressenter, 

främst medias, felaktiga tolkning och följdfrågor. 

Koncernskattechef A poängterar, likt övriga respondenter problemet med svårtolkade siffror och 

rädslan för misstolkningar. koncernskattechef A beskriver flera exempel, men betonar framförallt 

problemen med ”Income tax paid ”, vilket översatt betyder betald skatt. Vad schemat inte tagit 

hänsyn till är uppdelningen som görs i svensk redovisningsstandard (Preliminär debiterad skatt, 

slutjusteringar, slutlig betald skatt, fyllnadsinbetalningar) vilket kan se konstigt ut för externa 

intressenter som inte förstår detta. CbC:s ”income tax paid” belöper på året, medan siffran svenska 

koncerner kommer skriva är skatt från flera år tillbaka som betalas detta år. Risken blir därför att 

siffrorna blir missvisande fast de är helt korrekta enligt regelverken och de standards som finns i 

landet. Därför är det viktigt att alla definitioner och begrepp är enhetliga och har samma sorts 

tolkning som övriga, vilket är en svår uppgift menar koncernskattechef A och även Skatteverket. 

Så som det ser ut just nu tolkar koncernerna på ett sätt, Skatteverket på ett sätt och OECD på ett 

annat menar koncernskattechef A, vilket kommer leda till kaos och misstolkning för framförallt 

koncernerna då det är de som måste stå till svars för detta om det offentliggörs. För att detta ej skall 

ske måste koncernerna tillsammans med Skatteverket och OECD skapa enhetlighet sinsemellan så 

att mycket misstolkningar kan uteslutas. I slutändan blir det koncernerna som blir missgynnade av 

dessa eventuella misstolkningar och koncernskattechef A menar att OECD och Skatteverket borde 

diskutera mer med berörda koncerner och ta in de förslag som koncernerna har. Många av 
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koncernskattecheferna anser att koncernerna har hamnat utanför denna diskussion och ej blir hörda 

av myndigheterna, vilket skapar en frustration hos koncernerna. 

Koncernskattechef G säger att ett annat problem som kan skapa misstolkning i CbCr är att man 

skall göra en klumpsumma för de koncerner som befinner sig inom samma jurisdiktion vilket kan 

ge en misstolkad bild då man inte kan justera eller göra elimineringar som man annars hade gjort. 

Denna klumpsumma kan inge intrycket av att koncernen har en fantastisk försäljning men betalar 

knappt någon skatt för detta, trots att fallet ej är så. De olika koncernerna kan gå olika bra eller 

dåligt och detta visas inte i rapporten utan slås ihop. Om det dessutom skall offentliggöras kommer 

CbCr inte riktigt stämma överens med de årliga finansiella rapporterna på grund av att olika 

justeringar och elimineringar görs, vilket innebär att koncernerna måste göra ytterligare 

administrativt jobb för att få rapporterna att stämma överens och kunna vara jämförbart med 

varandra för att undvika missförstånd. Om detta inte görs, kommer koncernerna få det kämpigt att 

förklara de olika siffrorna som redovisas och risken är stor för misstolkning. Skatteverket menar 

dock att koncernerna har möjlighet att förklara detta ytterligare i CbCr i den del där koncernerna 

själva får välja att lägga till ytterligare information. Koncernerna anser dock att detta ej är 

tillräckligt för att undvika misstolkningar. CbCr bör vara mer enhetlig i enlighet med de årliga 

rapporterna som görs för att undvika detta problem.   

Otydligheten från både Skatteverket och OECD är något de allra flesta koncernskattechefer 

kommenterat kring. koncernerna uttrycker en oro över att otydligheten i sig skapar misstolkningar 

hos koncernerna och om CbCr skall offentliggöras kommer ett otränat öga definitivt att missförstå 

siffrorna på grund utav dess otydlighet kring definitionerna. Koncernskattechef G poängterar att 

om de som är insatta i ämnet, koncernskattecheferna och Skatteverket bland annat, anser att 

definitionerna är otydliga, hur skall då externa intressenter med otränat öga förstå definitionerna 

och siffrorna? 

 

4.2.3.2 Myndigheters hantering av rapporteringsinformationen 

Vad som är intressant är också koncernernas osäkerhet kring hur myndigheter, dels i Sverige 

(Skatteverket), men framförallt i övriga länder, kommer att hantera informationen och hur väl dessa 

myndigheter kan hålla sekretessen kring rapporterna. Koncernskattechef G har uttryckt en stark oro 

över att skattemyndigheter i andra länder kanske inte hanterar informationen på samma sätt som i 

Sverige. Skatteverket har som kultur att värna om sekretess för koncernerna och har en hög standard 

kring detta, enligt Skatteverket själva. Det kan vara U-länder som inte har kapacitet eller möjlighet 

att behandla informationen med den sekretess som i Sverige.  Koncernskattechef C och koncernens 

Transfer Pricing ansvariga har uttryckt oro över att svenska Skatteverket inte än utgivit 
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tillvägagångsätt för systematisk hantering av den inkomna informationen. Många av 

koncernskattecheferna har uttryckt en stark oro över läckande sekretess hos de olika myndigheterna 

vilket kan skada koncernerna enormt. Läckande sekretess kan framförallt leda till att koncernernas 

konkurrenter kan ta del av detta och utnyttja det till sin fördel. Även andra intressenter kan utnyttja 

detta, vilket inte är tryggt för koncernerna då det kan få förödande skador på grund av detta. I 

Sverige känner de flesta av koncernskattecheferna sig någorlunda trygga med Skatteverket då 

sekretess och konfidentiell information är något Skatteverket värdesätter och dessutom har system 

som klarar av detta.   

Koncernskattechef B har poängterat att det är av yttersta vikt att det skapas ett speciellt system för 

att informationen ska kunna kommuniceras mellan berörda jurisdiktioners skattemyndigheter. Det 

finns dock en rädsla för att detta inte kommer att vara tillräckligt. Koncernskattechef B tror inte det 

finns varken kunskap eller kapacitet hos flera av myndigheter i de olika jurisdiktionerna, även om 

viljan säkert finns. 

Skatteverket uttrycker ingen oro för hur de kommer att handskas med informationen och står fast 

vid att utbytet mellan olika skattemyndigheter i olika länder kommer att ske per automatik och på 

ett ändamålsenligt sätt med de regler som finns. Skatteverket försvarar sin position och den riktade 

kritiken med att poängtera att ingen implementering av redovisningsförändringar kommer att visa 

sig, varken bra eller dålig, det första året. 

Skatteverket delar inte koncernskattechefernas uppfattning om att informationen kommer att bli 

missvisande utan hänvisar istället till att en analys av hur implementeringen kommer ha fungerat 

vilket kommer att göras efter flera år, där man också då kan se ett eventuellt mönster av ”konstiga 

siffror”. Det kommer inte vara intressant att se hur koncernerna redovisar första året. 

Koncernskattechef C uttrycker även att förhållandet mellan koncernerna och Skatteverket inte 

uppfattas som ett samarbete utan det är mer av känslan ”Ni och Vi”. Detta har även andra 

koncernskattechefer uttryckt.   

 

4.3 Sammanfattning av empirisk data 

Av det som kan utläsas av den empiriska datasamlingen är samtliga koncernskattechefer 

mer eller mindre negativa. Däremot har det framkommit en del positiva attityder hos vissa 

och författarna ser att denna positivitet är kopplat till synen på ett socialt ansvarstagande. 

De koncernskattechefer som såg sambandet mellan skatt och socialt ansvar hade en 

generell positiv bild av förslaget då CbCr syftar till att stoppa skatteplanering och visar 

vilka koncerner som har tagit sitt sociala ansvar och betalat rätt mängd skatt för varje land 
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koncernen är verksam i. Två utav dessa koncernskattechefer har sedan tidigare börjat skriva 

mer i sina finansiella rapporter om skatt som liknar CbCr just för att de vill visa att de är 

transparenta och en ansvarsfull koncern som tar sitt sociala ansvar gentemot samhället. 

Däremot är samtliga koncernskattechefer negativa till de ökade kostnader som uppstår på 

grund av denna extra rapportering samt negativa till de otydliga regler och begrepp som 

finns vilket kan skapa mycket missförstånd och olika tolkningar. Samtliga 

koncernskattechefer har även uttryckt en stark oro och negativitet kring om CbCr skulle 

offentliggöras. Detta framförallt på grund av hur andra kan tolka informationen då 

begreppen är svåra att förstå och för att konkurrenter kan utnyttja viss information som kan 

skada koncernen. Framförallt är de flesta oroliga för att bli missförstådda kring sina siffror 

och behöva förklara dessa för externa intressenter. De flesta koncernskattechefer har 

uttryckt att siffrorna är försvarliga men att behöva lägga ner tid och energi på att behöva 

förklara detta för andra är negativt då skatteområdet är svårt att förklara. 

Författarna ser ett problem i förhållandet mellan koncerner och Skatteverket. Samtliga 

koncernskattechefer kritiserar Skatteverkets agerande och deras brits på information och 

engagemang. En del koncernskattechefer har väldigt starka negativa åsikter om 

Skatteverket och deras agerande i dels denna fråga, men också i stort. Majoriteten av 

koncernskattecheferna ser förhållandet till Skatteverket som ett vi-ni förhållande. 

Skatteverket ser detta helt tvärtom och poängterar att de har ett bra samarbete med de stora 

koncernerna i Sverige. Alltså kan utläsas att det finns ett gap i kommunikation mellan 

Skatteverket och koncernerna vilket antagligen är en bidragande faktor till negativiteten 

eftersom en korrelation ofta medför brist på tillit och misstro. 

I Bilaga 3 följer en tabell med kort sammanfattning av respondenternas svar utifrån de olika 

apsekter som nämndes tidigt i detta kapitel. Denna tabell sammanfattar kort vad samtliga 

respondenter uttalat sig kring de olika aspekterna. Den är uppbyggd utifrån de olika 

aspekter som presenteras och sammanfattar kort vad respektive koncernskattechef sagt 

(från vänster sida). Tabellen finns till för att underlätta för läsaren att förstå sambanden och 

vilka koncernskattechefer som sagt vad. Tabellen ger en överskådlig bild av 

datainsamlingen från intervjuerna. Nedan följer den tidigare presenterade tabellen som ska 

hjälpa läsaren att orientera sig i de svar och attityder som framkommer i uppsatsen. 

Tabellen är uppbyggd utifrån de aspekter som kan ge olika attityder. Aspekterna finns i 

denna uppsats för att förklara att beroende på vilken approach man har till 
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implementeringen kan man ha olika attityder. Det finns exempelvis koncernskattechefer 

som är positiva till CbCr ur en juridisk aspekt, men som är negativ till implementeringen 

ur en övrig eller ekonomisk aspekt.    
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5. Analys 

I detta kapitel förs en diskussion kring de attityder som uppstått i och med införandet av CbCr. 

Teori och empiri analyseras och diskuteras med stöd i den presenterade analysmodellen som är 

grunden till uppsatsens slutsats. Resultaten kommer att tolkas med försiktighet då attityder är svåra 

att tyda och måste nödvändigtvis inte vara sanningsenliga. 

Intentionen med CbCr från OECD var att stoppa skatteplanering och öka transparens i 

skatteredovisningen för att på så sätt se till att alla multinationella koncerner tar sitt ansvar 

genom att använda ny form av rapportering som verkligen visar hur koncernen beskattas 

(OECD, 2015b-c). Denna studies utgångspunkt har varit att försöka identifiera och 

beskriva de attityder som koncernskattechefer har gentemot en ökad skattetransparens 

genom OECD:S, och indirekt Skatteverkets, införande av CbCr samt vilka bidragande 

faktorer som finns till identifierade attityder. 

Som nämnts tidigare så tyder samtliga tidigare studier på att det borde vara en negativ 

attityd till den ökade transparensen orsakad av CbCr, vilket också har visat sig stämma i 

intervjuerna av samtliga koncernskattechefer i denna studie. Sammanfattningsvis kan 

nämnas att samtliga koncernskattechefer i denna studie uttrycker en negativ attityd till den 

ökade transparensen i skatteredovisningen. En del mindre framträdande än andra. Däremot 

har vissa framträtt med en positiv attityd kring vissa delar, vilket författarna eller tidigare 

studier inte förutsåg sedan tidigare. 

Det finns fler orsaker till denna negativa attityd. Orsakerna till den negativa attityden kan 

förklaras utifrån analysmodellen, genom agentteoretiska och legitimitetsteoretiska 

glasögon. Att koncernerna är oroliga över hur rapporterna kommer tolkas, kan förklaras 

utifrån den etiska konflikt som kan uppstå på grund av att koncernen ej anses som legitima 

och riskerar att skada koncernens rykte på grund av att koncernen inte tagit sitt sociala 

ansvar. Den etiska konflikten grundar sig på konflikten mellan koncernen och omvärlden 

med utgångspunkt från legitimitetsteorin. En ytterligare förklaring till detta, utifrån 

ekonomisk konflikt och alltså med hänsyn till konflikten mellan företagsledningen och 

koncernskattechefen, är att koncernskattechefen är negativ till CbCr om koncernen har ett 

bonussystem eller ett incitamentsystem som innebär att en aktiv skatteplanering lönar sig, 

vilket i sin tur skulle betyda att i och med transparensen i CbCr skulle koncernen “avslöjas”. 

Den ekonomiska konflikten grundar sig på konflikten mellan företagsledning och 

bolagsstyrelse med utgångspunkt från agentteorin. Det uppstår en ekonomisk konflikt på 
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grund av att koncernerna inte kan skatteplanera som tidigare vilket innebär att 

incitamentsersättningar eller bonussystem (om sådana funnits inom koncernerna) vilket 

innebär att det blir ekonomisk negativt för personerna i sig i koncernen och dels på grund 

av de ökade kostnader som uppstår i och med denna nya rapportering. I tidigare kapitel har 

presenterats att koncernskattechefen kan ha en personlig intressekonflikt, alltså att denne 

personligen har andra moraliska värderingar än vad koncernen har och kan därför vara 

positiv till CbCr för att därmed undvika att behöva skatteplanera på ett sådant sätt som 

denne inte tycker är moraliskt rätt.  

På grund av bristande information vet koncernskattecheferna inte riktigt hur man ser på 

sekretess i andra länder. Koncernskattechefer G och B förklarar att en del U-länder inte har 

möjlighet att hantera information konfidentiellt på samma sätt som vi gör i västerländska 

länder vilket skapar stor oro för läckande konfidentiell information som kan skada 

koncernen och gynna dess konkurrenter. De allra flesta koncernskattechefer poängterar 

dock att största oron är hur externa intressenter kommer tolka koncernens information vid 

ett offentliggörande av rapporterna och är oroliga över att informationen blir feltolkad. 

Koncernskattechef A har påstått att det är inget fel i informationen eller siffrorna i sig, utan 

det är att andra kan tolka detta felaktigt och till sin egen fördel som blir till nackdel för 

koncernen. Detta leder oss då till de sista aspekterna, nämligen den juridiska och de övriga 

aspekterna som uppstår i och med den nya lagstiftningen för CbCr. Dessa två aspekter 

grundar sig på den tredje stora konflikten, nämligen konflikten mellan koncern och statliga 

myndigheter.     

För att läsaren ska få en tydlig förståelse för följande analys har författarna valt att utgå 

från analysmodellen från den teoretiska referensramen. Analysmodellen utgår från att de 

motivationsfaktorer som tagits fram med utgångspunkt i teorierna som kan förklara 

sambanden med konflikterna och aspekterna och på så vis förklara med hjälp av empiri 

varför attityder till CbCr har uppstått. 
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Figur 1. Analysmodell 

 

5.1 Konflikten mellan företagsledare och bolagsstyrelse 

Den ekonomiska påverkan, som uppstår vid CbCr, kan till stor del förklaras med 

utgångspunkt i agentteorin som presenterats i den teoretiska referensramen. Eftersom 

incitamentsersättningarna på något sätt är beroende av koncernens resultat är rädslan för 

att kostnaderna ska påverka de eventuella bonussystem koncernen tillämpar och därmed 

vilken belöning koncernskattechefen ska få är något som tillfrågade koncernskattechefer 

uttrycker oro över (Armstrong, Blouin & Larcker, 2011) . De ser inte att värdet av 

implementeringen skulle överstiga de kostnader som medförs. Förutom de direkta 

kostnaderna som uppstår genom implementeringen ser en del koncernskattechefer även en 

risk för att i framtiden kunna drabbas av dubbelbeskattnning till följd av att informationen 

tolkats olika i olika instanser. Speciellt för de koncerner som bedriver verksamhet i flera 

länder. 

Vad som också är intressant att vidare analysera är förhållandet mellan koncernen, 

representerade av de intervjuade koncernskattecheferna, och Skatteverket. Vad som inte 

kunde förutses var att det riktades en mycket stark kritik mot Skatteverkets agerande. En 

del koncernskattechefer var inte bara kritiska till agerandet i detta avseende utan kritiserade 

hela Skatteverket som myndighet.  

Genom de intervjuer som gjorts kan konstateras att när det kommer till fråga om 

skatteplanering eller ej blir de flesta koncerner mycket förtegna angående sig själva. Det 

märks tydligt att en del koncerner är snabba med att förklara hur de själva gör rätt för sig. 
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Frågan är om det verkligen stämmer eller om det pågår en viss form av skatteplanering som 

hen vill dölja under intervjun? Vi är medvetna om att denna fråga inte kan besvaras utifrån 

de svar vi mottagit, men genom de tillfrågade koncernskattechefernas svar är det 

förhållandevis enkelt att misstänka en viss typ av skatteplanering i koncerner. Detta på 

grund av att samtliga respondenter är mycket väl medvetna om hur all typ av 

skatteplanering sker. Detta i samband med att det är nästintill inövade svar om hur de själva 

inte bedriver någon typ av skatteplanering. Samtidigt säger Skatteverket i sitt intervjusvar 

att alla koncerner skatteplanerar mer eller mindre. “Det finns de som har skattefuskat, sedan 

finns det de som kommer att skattefuska”.  Samtliga tillfrågade Koncernskattechefer har 

uttryckt att skatteplanering förekommer hos andra koncerner. En del säger att det 

kontinuerligt sker i andra branscher, medan en del säger att liknande koncerner 

skatteplanerar men att de själva aldrig skulle göra det utan istället är glada för att CbCr blir 

verklighet så de kan gynnas av att faktiskt göra rätt för sig.   

 

5.2 Konflikten mellan koncern och omvärld 

5.2.1 Socialt ansvarstagande 

Utifrån analysmodellen samt empiri syns ett tydligt samband mellan de etiska aspekterna 

och motivationsfaktorn socialt ansvarstagande, som kan förklaras utifrån legitimitetsteorin. 

Som går att tyda från empirin, med hjälp av analysmodellen, står det tydligt att socialt 

ansvar har betydelse för koncernskattechefers attityd kring CbCr. Tidigare forskning, som 

är relativt ny, har påbörjat en diskussion om att skatt bör ses som ett socialt ansvar men det 

har ej blivit mer än en diskussion. I grunden rör det sig om viljan, hos företagssledare, att 

handla etiskt rätt eller inte. 

De koncernskattechefer som ser ett samband mellan skatt och socialt ansvarstagande är 

generellt positiva till förslaget med CbCr och framförallt syftet med denna rapportering, 

nämligen att stoppa skatteplanering. Dessa koncernskattechefer har viljan att handla etiskt 

rätt vilket var tydligt under intervjuerna. Utifrån ett legitimitetsteoretiskt perspektiv vill 

dessa koncernskattechefer uppfylla externa intressenters krav, vilket är att betala rätt 

mängd skatt. Dessa personer har ett vidgat synsätt på rapportering och har förståelse för att 

CbCr är nödvändigt för att koncernen skall anses legitim. Några utav dessa 

koncernskattechefer nämner till och med att det är viktigt att tänka på hur man agerar i 

enlighet med det sociala kontraktet som finns mellan koncernen och samhället och för att 
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bibehålla detta kontrakt krävs det att koncernen anstränger sig för att uppfylla de kraven 

som finns, vilket även Jenkins & Newell (2013) diskuterat i tidgare studier. 

De koncernskattechefer som däremot inte ser sambandet mellan skatt och socialt 

ansvarstagande är negativa till förslaget med CbCr och kan inte riktigt förstå varför denna 

rapportering är nödvändig. Enligt tidigare studier är det rimligt att förvänta sig att en 

negativ attityd bör ha framträtt under intervjuerna för de koncernskattechefer som inte ser 

detta samband, då det är troligt att dessa skatteplanerar i någon form. Detta behöver inte 

vara sanningsenligt då författarna inte vet om skatteplanering verkligen sker hos dessa 

koncerner.  

Anledningen till att de intervjuade ser helt olika på sambandet mellan skatt och socialt 

ansvarstagande är till största del viljan att handla etiskt rätt och viljan att stärka koncernens 

rykte (Bebbington, Larrinaga-González & Moneva-Abadía, 2008). Denna aspekt är extra 

intressant att ta upp då diskussionen kring skatt och socialt ansvarstagande är så pass nytt. 

Detta är ett stort steg för att utveckla konceptet att skatt skall ses som ett socialt 

ansvarstagande och koncernen bör ta detta mer seriöst och vilja vara mer transparenta i och 

med detta. 

 

5.2.2 Offentliggörande av CbCr 

Av att döma från kapitel 4.2.3 står det tydligt att samtliga tillfrågade koncernskattechefer 

är negativa till ett offentliggörande och är högst bekymrade över att bli missförstådda dels 

om det skulle offentliggöras men även är de oroliga att bli missförstådda av myndigheter 

om det inte offentliggörs. Största oron är dock om detta offentliggörs vilket beror på att det 

inte enbart är myndigheter som kan läsa informationen utan alla externa intressenter kan ta 

del av detta. Ett återkommande tema för oron över att bli missförstådd är otydlighet i kraven 

och informationen från Skatteverket och OECD. 

Författarna har funnit två alternativa svar till varför denna starka rädsla uppstår hos 

samtliga tillfrågade koncernskattechefer och det är 1) att de inte vill bli missförstådda för 

att de själva har missuppfattat hur rapporten skall vara eller för att begreppen i sig är svåra 

att förstå för externa intressenter eller 2) koncernen skatteplanerar och det skulle vara 

förödande för koncernen om externa intressenter får reda på detta. Oavsett vilket alternativ 

koncernskattecheferna hamnar är grunden för rädslan hur koncernen uppfattas av de 

externa intressenterna. Tidigare studier påstår att om koncernen inte uppfyller kraven i det 
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sociala kontraktet kommer koncernen ej anses legitimt och skadas enormt. Detta innebär 

att om de externa intressenterna läser dessa rapporter och tolkar dessa till nackdel för 

koncernen kan det bli kostsamt på grund av risk att förlora sin legitimitet. 

Sammanfattningsvis är samtliga tillfrågade koncernskattechefer negativa till att rapportera 

enligt CbCr på grund av svårtolkad information som i senare led kan skada företaget 

beroende på hur andra tolkar denna information. Framförallt om det skulle offentliggöras 

vilket gör att vem som helst kan tolka informationen vinklat till sin fördel. Det gäller för 

Skatteverket att förtydliga informationen för att underlätta för företagen så att de kan möta 

de externa intressenternas krav utan att råka illa ut. 

 

5.3 Konflikten mellan koncern och statliga myndigheter 

5.3.1 Otydlighet i kommunikation  

Här diskuteras hur de definitioner av finansiella mått företagen använder idag skiljer sig 

från de definitioner som uttrycks i riktlinjerna för CbCr. 

De juridiska aspekterna som påverkar koncernskattechefernas attityd till CbCr och en 

efterföljande ökad transparens är självfallet det faktum att koncerner vill följa lagen. När 

koncernskattecheferna, under intervjun, fått frågan om de har några speciell 

inctiamentsstrukturer eller liknande som hämmar eller främjar CbCr så säger samtliga 

tillfrågade att de självklart är ett incitament i sig att det är lagstadgat att följa rapportera i 

enlighet med CbCr och att det egentligen inte behövs så mycket annat som ska främja detta. 

Under Juridiska aspekter finns också koncernskattechefernas oro över att Skatteverket inte 

kunnat tolka informationen i tid och därmed ligger efter när det kommer till att ge en svensk 

standard över implementeringen. Därmed finns koncernskattechefernas oro över att 

OECD:s vägledning inte följer den standarden som svenska koncerner redovisar i (IFRS). 

Detta faktum minskar koncernens tillförlitlighet till Skatteverket ytterligare. Idag får 

koncerner i förberedande stadie gissa sig fram till hur de ska tolkas, vilket skapar stora 

risker för misstolkningar, inte bara internationellt, utan även i Sverige mellan Skatteverket 

och koncernen. 

Det faktum att CbCr är uppbyggd på det sättet att den skatteplanering som är icke-legitim 

inte ska kunna förklaras bort ger möjlighet till att peka ut de koncerner som skatteplanerar 

aggressivt. Idag finns de koncerner som faktiskt inte skatteplanerar, men eftersom det i 
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media och liknande endast talas om de koncerner som skatteplanerar placeras dessa 

koncerner i samma negativa grupp. 

Detta påverkar koncernens sociala kontrakt med allmänheten väldigt mycket. En naturlig 

följd av att alla koncerner placeras i samma grupp blir att tillförlitligheten till koncernen 

minskas kraftigt. På det sättet har media en mycket stor påverkan över hur koncernen 

framställs, varför samtliga tillfrågade koncernskattechefer har uttryckt stor oro över att 

informationen ska bli offentlig och tillgänglig för externa intressenter som exempelvis 

media. 

 

5.3.2 Myndigheters hantering av känslig information 

Samtliga tillfråga koncernskattechefer har uttryckt en rädsla över hur andra myndigheter 

kommer hantera deras konfidentiella information samt rädslan över information som kan 

läcka till konkurrenter till följd av detta. De flesta av de tillfrågade koncernskattecheferna 

har uttryckt att de inte är oroliga över hur Skatteverket hanterar koncernernas information 

då Skatteverket har en hög standard kring sekretess, problemet är de andra statliga 

myndigheterna. Koncernskattecheferna är kritiska till att andra myndigheter, framförallt 

statliga myndigheter i U-länder, har samma höga standard som Skatteverket har. Detta 

innebär risk för läckande värdefull information som konkurrenter kan ta del och och 

utnyttja. Om detta sker kan koncernerna skadas enormt rent ekonomiskt samt riskerar att 

förlora sina konkurrensfördelar.  

Tanken är att den konfidentiella informationen i CbCr skall ges ut till berörda myndigheter 

i jurisdiktioner där koncernerna verkar i. Flera koncernskattechefer konstaterar att olika 

länder har olika förutsättningar att hantera information, vilket leder till en risk för att 

sekretessen frångås och alltså att den konfidentiella informationen läcker ut. Detta faktum, 

tillsammans med att Skatteverket har frångått förutbestämda tidsramar om när den svenska 

tolkningen av hur informationen ska processeras och hanteras ska släppas, resulterar i 

koncernskattechefens negativa inställning till myndigheter. Flera koncernskattechefer 

nämner att de ser på Skatteverket som ett vi-mot-ni förhållande. Under delen “övriga 

kommentarer” i intervjun svarade många koncernskattechefer att de önskar att Skatteverket 

tar sitt ansvar som skattemyndighet och förtydligar rapporteringskraven för koncernerna.  
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6. Slutsats 

Uppsatsens avslutande kapitel presenterar uppsatsens mest betydelsefulla resultat samt 

slutsatser om attityder hos koncernskattechefer som har uppstått i och med ny lagstiftning 

om CbCr. Kapitlet besvarar uppsatsens forskningsfrågor och uppsatsens syfte.  

 

Starbucks-skandalen var startskottet för diskussionen kring vad som är etiskt rätt eller fel 

kring skatteämnet, nämligen att betala rätt mängd skatt. Det ska inte förekomma att 

koncerner kan undgå att betala skatt såsom Starbucks gjorde vilket CbCr är till för att 

stoppa. Tydligt från denna skatte-skandal är att koncerner är beroende av de externa 

intressenternas krav, varför Starbucks betalade 20 miljoner GBP i skattekostnader för att 

anses som en legitim koncern. Koncernerna har med andra ord inte bara krav internt, utan 

även externt och kraven är hårda när det gäller skatt och skatteplanering. Det är en svår 

balans för företagen att hålla uppe men ett krav för dess överlevnad. Vad som är intressant 

är vad koncernskattechefer har för attityd gällande dessa krav och om de själva ser samband 

mellan att skatt är ett socialt ansvarstagande eller ej. Nedan följer svar på studiens 

forskningsfrågor.  

Vilka attityder har koncernskattechefer till en ökad transparens i de finansiella 

skatterapporterna? 

Vi har genom vår analysmodell och empiriska datainsamling kunnat identifiera både 

positiva och negativa attityder till den ökade transparensen.  

Samtliga koncernskattechefer är negativa till en ökad skattetransparens i och med det nya 

kravet på CbCr. Flertalet koncernskattechefer har inte en negativ attityd till att det blir en 

ökad transparens utan riktar fokus mot det faktum att kostnaderna i och med denna 

implementering ökar markant. Det är de ökade kostnaderna och de administrativa 

kostnaderna som skapar negativ attityd hos samtliga tillfrågade koncernskattechefer. 

Koncernskattecheferna är väldigt lojala mot sina koncerner och anser att en ökad kostnad 

för en sådan implementering, som egentligen bara kommer att skapa frågetecken och 

följdfrågor från externa intressenter, är bekymmersam dels på grund av att koncernen 

förlorar pengar men också med tanke på att de flesta koncernskattechefer har monetära 

incitamentsersättningar. Genom att kostnaderna för CbCr tillkommer blir också 
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effektiviteten sämre och de ekonomiska resultaten inte lika goda. Detta minskar 

incitamentersättningen som ofta kopplas samman med koncernens ekonomiska effektivitet.  

Däremot identifierades en positiv attityd hos några utav koncernskattecheferna till den 

delen att skatteplanering skall stoppas genom en ökad transparens. De koncernskattechefer 

som var positiva menade att en ökad transparens i och med CbCr hjälper till att stoppa 

skatteplaneringsproblematiken idag och denna rapportering visar hur pass bra koncernerna 

verkligen tar sitt sociala ansvar. Koncernskattecheferna som var positivt inställda till enbart 

delen att transparensen ökar och skatteplanering minskas, såg ett samband mellan skatt och 

socialt ansvar. De uttryckte att skatt är ett socialt ansvar då företagen bidrar till att stärka 

samhällets välfärd och det är företagens plikt att göra detta. Observera att dessa 

koncernskattechefer var negativt inställda till de övriga delarna, såsom ökade kostnader 

samt risk för missförstånd, men positivt inställda till att skatteplanering minskas genom en 

ökad transparens. Många utav dessa positiva koncernskattechefer menade att de ville visa 

hur väl transparenta de redan var för att få en stärkt legitimitet. 

Författarna var medvetna om att attityder till en ökad skattetransparens är ett komplicerat 

val av tema eftersom det kan kopplas samman med skatteplanering, vilket är ett mycket 

omdiskuterat och negativt fenomen. Många av koncernerna vi har intervjuat ägs till viss 

del, eller har stor inblandning med, staten och att indirekt erkänna att man aktivt planerar 

och agerar för att minimera skatt och maximera vinst med statliga medel skulle vara 

negativt.  

Vad påverkar Koncernskattechefens attityd till en ökad transparens? 

För att på ett korrekt sätt svara på denna fråga har vi valt att dela in detta enligt vår 

analysmodell där vi använder fyra aspekter. Vi kan genom dessa besvara vad det är som 

påverkar koncernskattechefens attityd.  

Efter avslutad studie kan konstateras att de fyra aspektgrupperna författarna haft är 

beroende av varandra och påverkar varandra mycket. Genom att införa dessa aspekter har 

det varit mycket lättare att analysera varför koncernskattechefen haft en positiv eller 

negativ attityd och vad denna attityd beror på. De bakomliggande orsakerna är till viss del 

preciserade under egna rubriker men är också invävda i aspekterna.  

Föga förvånande var att det till störst del var de ekonomiska aspekterna och 

myndigheternas agerande som spelade störst roll för koncernskattechefernas negativa 
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attityd till en ökad transparens, orsakad av CbCr. Den etiska aspekten och i synnerhet de 

sociala kontrakten har har varit en tung bidragande faktor till koncernskattechefernas 

positiva attityd till en ökad transparens orsakad av CbCr. Ett utav de intressanta resultaten 

som tagits fram är hur attityden skiljde sig åt vid reflektion av sambandet mellan skatt och 

socialt ansvar. De koncernmskattechefer som var positiva till detta ville handla etiskt rätt 

och dessutom möta de externa intressenternas krav genom att betala rätt mängd skatt.  

Det faktum att CbCr är lagstadgat och därmed tvingande har inte upplevts påverka 

koncernskattecheferna i någon riktning. De flesta nämner det, men uttrycker i det 

sammanhanget att det är en självklarhet att följa lagar. Det påverkar nödvändigtvis inte 

dennes attityd till något speciellt. 

Sammanfattningsvis finns det en generell negativ attityd hos de tillfrågade 

koncernskattecheferna i och med den nya rapporteringen CbCr. De mest framträdande 

orsakerna är ökade kostnader samt rädsla över missförstånd, läckande information samt 

rädsla för ett offentliggörande av CbCr. Det har däremot framkommit positiva attityder 

kring sambandet mellan skatt och socialt ansvarstagande. Detta samband är en diskussion 

som sker i skrivande stund och tidigare forskning föreslår att koncerner måste ta hänsyn 

till detta samband för att få behålla sin legitimitet. 

 

6.1 Samhälleliga och etiska reflektioner 

Stora multinationella koncerner har möjlighet att skatteplanera genom att strategiskt flytta 

vinster till lländer med lägre skatt och förluster till länder med högre skatt för att få avdrag 

och på så sätt minskar sin skattebörda, alltså betalar mindre bolagsskatt. Detta agerande 

leder bland annat till att länders välfärd skadas då ett lands skatteintäkter ofta täcker länders 

välfärd som uppbyggnad av bland annat infrastruktur, skola, sjukvård och äldrevård. 

Kravet och medvetenheten hos allmänheten har växt i och med globaliseringen och den 

ständiga utvecklingen av framförallt teknik och information via internet. Detta innebär att 

allmänheten ställer höga krav på stora koncerner, att de ska betala rätt mängd skatt och på 

så sätt bidra till samhället och dess välfärd. Författarna ställer sig kritiska till de 

koncernskattechefer som inte såg ett samband med att betala skatt är ett socialt 

ansvarstagande. Dessa stora multinationella koncerner har ett ansvar gentemot samhället 
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och detta går inte att diskutera bort. Efter Starbucks-skandalen borde de börjat tänka mer 

etiskt med tanke på utgången av den skandalen, både ur ett socialt och ett etiskt perspektiv.  

 

6.2 Studiens bidrag och praktiska rekommendationer 

Denna studie lämnar bidrag genom att vara ett kunskapsunderlag framförallt för 

statliga  myndigheter såsom Skatteverket och berörda koncerner. Eftersom det är ett 

högaktuellt ämne som i skrivande stund fortsätter att implementeras i koncernerna är det 

mycket intressant för beslutande myndigheter att läsa hur koncernskattechefer och därmed 

8 stora svenska koncerner ställer sig till denna implementering. Det är ofta de större 

koncernernas agerande eller uttalande som sätter grunden till en trend hos andra koncerner 

och därmed inom svenskt näringsliv.  

Studien bidrar även till den pågående forskningen och diskussionen kring om skatt bör ses 

som ett socialt ansvarstagande eller inte på grund av att den har visat att det är skillnad på 

attityder hos de intervjuade koncernskattecheferna beroende på hur de ser på förhållandet 

mellan skatt och socialt ansvar, eftersom CbCr inte ännu implementerats kan 

koncernskattechefernas rädslor konfirmeras eller dementeras. På grund av detta är det 

intressant att vidare undersöka hur implementeringen faktiskt har påverkat 

koncernskattechefernas (och koncernernas) attityd till transparensen.  

Författarnas praktiska rekommendationer är framförallt att Skatteverket tydliggör reglerna 

och kommunicerar mer med koncerner så att denna implementering upplevs mer som ett 

samarbete mellan koncerner och statlig myndighet. Vidare rekommenderar författarna att 

koncernskattecheferna diskuterar mer sinsemellan huruvida de uppfattar informationen och 

om uppfattningarna stämmer överens med varandra. På så sätt har koncernskattecheferna 

samma synsätt på dessa regler och kan stötta varandra på så vis. En ytterligare 

rekommendation är att de koncernskattechefer som ej såg sambandet med att skatt bör ses 

som ett socialt ansvar bör tänka över detta och sätta sig in i vad detta kan komma att 

innebära i det långa loppet. Uppvisar koncernen siffror som ej anses legitimt av externa 

intressenter kommer dessa koncerner att skadas hårt. 
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6.3 Studiens begränsningar 

CbC är ett helt nytt koncept och implementeras hos multinationella koncerner i skrivande 

stund. Det innebär att det finns ingen tidigare studier om denna rapportering i sig, om hur 

det påverkar företagen eller ej. Det finns däremot tidigare studier kring förberedelser av 

CbCr och problemet kring att skatteplanering är ett samhällsproblem, men det finns enbart 

begränsat antal artiklar. Detta innebär att tillgänglig information har varit svår att få tag i, 

dock ej omöjlig. Dessutom har Skatteverkets information lämnats efter utsatt tid vilket har 

inneburit att författarna ej haft tiden att ta del av Skatteverkets tolkning och svenska 

riktlinjer som hade varit till stor hjälp i uppsatsen. Då det denna rapportering är helt ny har 

författarna fått mycket hjälp av teorierna och intervjuerna för att svara på de 

frågeställningar som ställts samt för stöd av argument som förts i uppsatsen. Men då viss 

information är bristfällig har författarna dragit slutsatser med stor försiktighet.  

Dessutom är skatt och skatteplanering ett känsligt ämne vilket innebär att svaren från 

intervjuerna har varit begränsade och författarna har inte fått så mycket information och 

diskussion man velat. Informationen har varit god men hade kunnat utvecklas. Attityder är 

även svåra att tyda, särskilt kring ett känsligt ämne. Detta har författarna tagit hänsyn till i 

sina analyser och slutsatser.  

6.3 Förslag på vidare studier 

Det är mycket intressant att följa upp denna studie när CbCr har implementerats i samtliga 

svenska koncerner och det finns resultat på hur koncernerna reagerat på detta samt vad 

CbCr haft för bidrag, både ekonomiskt och socialt. Man vet i skrivande stund inte om EU:s 

förslag att göra CbCr offentligt kommer bli aktuellt eller inte. Om de gör det kommer hela 

spelplanen antagligen att ändras och den negativa attityden till CbCr kommer att öka 

markant, varför det skulle vara mycket intressant att, med utgångspunkt i denna studie, 

fortsätta forska inom detta ämne. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Egna reflektioner 

Arbetsfördelning 

Arbetet har utförts genom ett samarbete med varandra och båda författarna har varit lika 

delaktiga i arbetet. Besluten har diskuterats och fattats tillsammans. 

 

Julia Pantzar Rundström 

Tidigt under året började vi spåna på idéer till examensarbetet. Ända sedan jag började 

studera vid högskolan i Skövde har jag längtat efter att skriva ett examensarbete, att 

verkligen få visa vad man går för. 

 

Jag har genom min studiegång kommit fram till att skatt och framförallt skatteplanering 

är någonting som intresserar mig mycket. Jag lade fram förslag om att någonting 

angående skatteplanering vore mycket roligt att skriva om, Amanda höll med mig direkt. 

Frågan var dock vad vi skulle skriva om. Med hjälp av privata kontakter fick vi möjlighet 

att bolla idéer med en representant från Vattenfall som föreslog att OECD precis gått ut 

med riktlinjer för det nya lagförslaget Country-By-Country rapportering som ska öka 

transparensen i skatteredovisningen. Detta var ett självklart tema för oss. 

 

Så drog hela arbetet igång. Vi åkte upp till Vattenfalls huvudkontor i Stockholm tidigt för 

att få informationsunderlag om ämnet av vår representant. Vi fick hjälp av hen med 

kontaktuppgifter till skattechefer för stora koncerner i Sverige och kunde tidigt stämma 

träff med åtta koncernskattechefer. Jag blev positivt överraskad över det höga deltagandet 

i intervjuerna. Vi hade som mål att intervjua 10 koncernskattechefer men förväntade oss 

att ungefär hälften skulle delta men det blev hela 8 intervjuer, 6 intervjuer på plats i 

Stockholm och två intervjuer över telefonen. Respondenterna har varit helt fantastiska 

och ställt upp med mer empiriskt material än vi förväntat oss, telefonintervjuerna har inte 

varit lika givande som vi trott men har ändå gett oss mycket bra och användbar 

information. 
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Vi har fått mycket hjälp av vår handledare Inga-Lill Johansson vid skapande av 

intervjufrågor, detta i form av bra tips och konstruktiv kritik. Att intervjua var i början 

ganska svårt eftersom varken jag eller Amanda har erfarenhet från att intervjua. I slutet 

kändes det dock mycket bättre då vi blivit varma i kläderna. 

 

Att skriva uppsats har för mig varit mycket lärorik och överlag väldigt roligt. Jag och 

Amanda har känt varandra sedan första terminen, vilket resulterar i att vi haft ett mycket 

bra samarbete. Vi har kunnat vara ärliga mot varandra, vilket förbättrat kvaliteten på 

uppsatsen. Vi har självklart varit oense om många saker men lärt oss att ge och ta. 

På grund av att vi inte bott i Skövde utan befunnit oss i Västerås, respektive Stockholm 

har vi inte alltid kunnat sitta tillsammans och skriva, men vi har alltid haft varandra där 

genom exempelvis skype och liknande. Det har inte bara varit lätt i detta arbete. På grund 

av flera problem, varav det största varit att skatteverket inte kommit ut med den 

information som uppsatsen behövde, har gjort att vi fått redovisa arbetet i augusti istället 

för i Maj. Vi har dessutom under våren haft flera personliga orsaker till varför arbetet 

ibland kommit lite i andra hand. Jag har reflekterat över att jag i flera lägen valt att skjuta 

upp arbetet och underskattat dess svårighetsgrad, men genom flera Skype möten med vår 

handledare Inga-Lill som pushat oss i rätt riktning har jag tillslut kommit på rätt bana 

igen. Denna vår och sommar har varit mer krävande än jag någonsin trott, men också 

väldigt lärorik. Det har i stort varit en intressant forskningsprocess och är stolt över vad 

jag och Amanda har åstadkommit. Vi skulle inte ha klarat detta utan varandra.  

 

Amanda Hjorth 

Detta examensarbete har varit väldigt utmanande men det har samtidigt varit en lärorik 

process. Jag hade nog inte räknat med att arbetet skulle kräva så pass mycket av mig så 

som det faktiskt har gjort, då jag aldrig har gjort ett arbete i den omfattningen. Ämnet i 

sig har varit delvis svårt då vi har behövt ändra om syfte efter syfte och behövt rikta nya 

fokus konstant för att arbetet inte skulle bli för omfattande. Det har varit en stor utmaning 

att begränsa sig inom ämnet och att hitta rätt fokus med tillräcklig information då all 

information ännu inte finns tillgänglig och inte heller mycket tididgare studier. Dessutom 

har ämnet varit komplicerat då informationen är svår att tyda och den är inte helt 

färdigställd på vissa delar. Att skriva om CbCr tog sin början när vi fick kontakt med 

Vattenfall som ett förslag och vi båda tyckte att det lät som ett väldigt intressant tema att 
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skriva om. Dessutom är skatt, socialt ansvar och CbCr ett aktuellt ämne idag, vilket 

intresserade oss båda. B uppsatsen skrev jag om aggressiv skatteplanering för att 

undersöka om jag själv fortfarande ville skriva om problemet skatteplanering. Från början 

skulle vi skriva om själva implementeringen av CbCr, vilket inte var möjligt då 

examensarbeten ej får handla om saker som ej ännu hänt, vilket ledde till slut att vi skulle 

skriva om attityder hos koncernskattechefer vid den nya rapporteringen CbCr. 

 

Innan detta arbete hade jag som sagt enbart riktat in mig på aggressiv skatteplanering. Jag 

hade ingen erfarenhet eller någon annan förkunskap om vare sig CbC, BEPS eller Action 

13. Socialt ansvar har vi självklart fått lära oss i kursen Corporate Social Responsibility, 

men absolut inte om sambandet mellan skatt och socialt ansvar. Denna uppsats har 

verkligen varit en resa med mycket ny information och lärdom. Jag har verkligen lärt mig 

att se och identifiera olika samband på ett sätt jag inte gjort förut vid tidigare studier, nu 

när vi har arbetat ihop hela examensarbetet. 

 

I början av uppsatsen hade jag personligen en del omtentor att tampas med, vilket gjorde 

att jag halkade efter i början. Detta tog jag dock igen så fort denna period var över. Det 

akademiska språket har jag märkt under uppsatsens gång varit en utmaning, framförallt i 

början. Även att hitta källor och även rätt sådana och förstå texterna har varit en stor 

utmaning. Efter mycket sökande och efter mycket nerlagd tid lärde jag mig att verkligen 

vara källkritisk och fick även en större förståelse för vad som verkligen var viktigt att ha 

med från en text eller inte. Nyckeln till att ha lyckats med denna uppsats har varit att 

aktivt läsa artiklar samt arbeta med uppsatsen kontinuerligt. Det har även varit nyttigt att 

även ta en paus i arbetet då och då, för att inte bli förblindad av de fel som fanns i 

uppsatsen. Vi båda bestämde när vi kände att vi satt fast och tog en paus, för att sedan ta 

upp arbetet igen och på så sätt identifiera våra problem med nya perspektiv. 

 

Vid maj inlämningen kände vi dock att vi skrivit helt fel och ville inte lämna in ett arbete 

som vi inte var nöjda med. Därför valde vi att gå upp i augusti. Det var ett tungt beslut, 

men nödvändigt. Jag känner att vi har lärt oss så otroligt mycket tack vare detta beslut. 

Mitt i skrivandet av uppsatsen blev det ett stort stopp en period. Detta berodde dels på att 

Skatteverket inte kom ut med sina rapporter i tid och även på grund av privata 

omständigheter från min sida med bortgång av min farmor som var sjuk under denna tid. 

Bortgången av min farmor tog väldigt hårt på mig och jag hade svårt att fokusera. Jag har 
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däremot fått stort stöd från både min partner och även vår handledare vilket har hjälpt 

enormt. Samarbetet mellan mig och Julia har verkligen fungerat klockrent och vi har 

hjälpt varandra där vi har varit svaga. Den största framgången i uppsatsen har varit detta 

samarbete. 

 

Intervjuerna var en spännande utmaning då jag aldrig själv varit intervjuaren och inte 

heller med så högt uppsatta chefer för sådana stora företag. I början var det väldigt 

nervöst men det släppte någorlunda snabbt då vi hade tillräckligt med information och var 

väl pålästa för att kunna ställa de följdfrågor som krävdes till vår studie så att den inte 

skulle bli för tunn. Överlag är jag väldigt nöjd över de personliga intervjuerna då vi fick 

väldigt bra svar och bra kontakt med dessa chefer och dessutom fick vi oftast svar på det 

vi ville. 

 

Under hela uppsatsens gång har det varit mycket frustrationer hos oss båda då vi många 

gånger känt att vi stått och trampat på samma ställe och inte kommit framåt. Många gånger 

har vi känt att vi vill bara ge upp och att vi hade valt ett alldeles för svårt ämne. Men tack 

vare varandra har vi kunnat peppa oss till att fortsätta och kämpa vidare till det vi har gjort 

idag. Vår handledare har också varit till stor hjälp med konstruktiv kritik som har hjälpt 

vårt arbete enormt. Under hela uppsatsens gång har det uppstått olika åsikter kring vissa 

diskussioner, men vi aldrig haft tvister sinsemellan. Det handlar om att ibland får man ta 

och ibland får man ge. Vi båda har verkligen lyssnat på den andre, vilket är mycket viktigt 

vid ett sådant stort arbete. Jag hade aldrig kommit så långt utan min kompanjon Julia. 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till företagen 

Inledning (uppvärmning) 

 Vad är din roll i bolaget? 

 Hur länge har du suttit på den positionen du innehar idag? 

 Vad har du arbetat med tidigare? 

 Tidigare erfarenheter kring området/liknande förändringar? 

 Vad anser du är syftet med CbCr? 

Huvud fas 

Internt 

 Hur ställer sig ditt företag till de nya kraven för CbCr?  

 Hur ser den öppna diskussionen kring detta ut i företaget? Sker denna diskussion 

endast inom företagsledningen? 

 Vilka praktiska konsekvenser kommer CBC ha på ert företag? 

 Hur länge och hur mycket har ditt företag jobbat med förberedelserna inför CbCr?  

 Vilken problematik finns kring detta? 

 Hur mycket tror du att detta kommer påverka företaget? 

 Vem är det som jobbar med detta, endast företagsledning eller utvalda personer 

under företagsledning? 

 Är företaget förberett på att börja rapportera i enlighet med CbCr? Om inte, vad 

kvarstår? 

 Vilka har varit de största utmaningarna när det gäller implementeringen av CbCr? 

 Finns det incitamentssystem i företaget? Om ja, hur påverkar detta CbCr?  

 Hur motiveras företagsledningen till att lyckas med CbCr?  

Externt 

 Hur ser externa intressenters krav på viss rapportering ut? Exempelvis finns vissa 

krav på att företaget ska redovisa på ett mer precist sätt i och med CBC eller 

liknande? 
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 I och med den ökade transparensen i de finansiella rapporterna, kommer siffror som 

tidigare inte visats att visas. Hur ställer ni er till detta? 

 Som företag, med en uttalad CSR-strategi, har ni ett socialt ansvar. Hur kopplar ni 

detta till den ökade transparensen i de finansiella rapporterna? Har ert sociala ansvar 

någon påverkan på detta? 

 Vem eller vilka anser du gynnas av den ökade transparensen eller CbCr?   

Avslut 

 Ytterligare kommentarer från intervjupersonen 

 

Intervjufrågor till Skatteverket 

Inledning (uppvärmning) 

 Vad är din roll i bolaget? 

 Hur länge har du suttit på den positionen du innehar idag? 

 Vad har du arbetat med tidigare? 

 Tidigare erfarenheter kring området/liknande förändringar? 

 Vad anser du är syftet med CBC-rapporteringen? 

 Vilka problem finns idag angående problem med skatteplanering bland svenska 

koncerner? 

 Hur skulle du beskriva motiven till CBC, bakgrund och orsaker? 

 Vad tror ni kommer vara den största utmaningen med CBC-schemat?  

o För er? 

o För företagen / företagsledarna/ ansvariga? 

 Hur säkrar skatteverket att informationen från CBC kommer kunna användas på 

rätt sätt? 

 Hur har skatteverket processerat informationen från OECD? Har tolkningar gjorts 

och liknande? (Förslag som ska ut i Maj?) 

 Vad har ni mött för motstånd till CBC-implementeringen?  

 Hur kommer Sverige som land och svenska företag tjäna på detta?  
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 Hur ställer sig skatteverket till ett offentliggörande?  

 Hur ska SKV få stöd för detta (om positivt)? 

 Hur tror ni ftg ledare kommer att känna inför detta?  

 Tror ni ftg ändrar på strategier för att få andra siffror innan redovisning i enighet 

med CBC? kommentarer, vad tror ni händer? 

 Hur löser ni problemet med det faktum att siffror kan bli missvisande och svåra att 

jämföra mellan länder? (exempelvis hur har tolkning på betald skatt skett? BDS 

PDS SÖS osv) 

 Övriga kommentarer eller frågor från respondenten. 
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Bilaga 3 

Sammanfattande tabell av empiri 

Koncernskattechef/ 

Respondenter 

Etiska 

aspekter 

Ekonomiska 

aspekter 

Juridiska 

aspekter 

Övriga aspekter 

A Ja, hen ser 

samband 

mellan skatt 

och socialt 

ansvar. 

- Generellt positiv 

till ökad 

harmonisering och 

stoppning av 

skatteplanering.        

- Negativ till ökade 

kostnader och 

administrativt arbete. 

Stort arbete för 

ekonomen då alla 

rapporter ska hänga 

ihop. 

- Inga incitament för 

CbCr utan det är ett 

lagkrav. 

Lagstiftningen 

haltar och är 

otydlig. 

Skatteverket 

borde ha 

klargjort 

reglerna och fått 

detta på plats 

tidigare. 

- Vill ha mer 

förklaringar, då de är 

rädda för 

missförstånd av 

myndigheter och 

externa intressenter. 

- Skatteverket är 

otydliga 

- Oroliga för 

offentliggörande, då 

det måste stämma 

överens med övrig 

rapportering. 

B Är positiv till 

ett ökat 

ansvar men 

tycker att det 

kan påverka 

koncernens 

etiska 

ståndpunkt 

negativ om 

siffror blir 

missvisande 

Hen uttrycker stark 

negativitet på grund 

av de ökade 

kostnader som 

uppstår i och med 

CbCr. Menar också 

att dessa kostnader 

skulle kunna 

undvikas om OECD 

haft tydligare 

riktlinjer och lämnat 

mindre utrymme för 

tolkning. 

Uttrycker stark 

kritik mot 

Skatteverket. 

Menar att det 

kommer bli en 

problematisk 

implementering 

med tanke på 

Skatteverkets 

hantering. 

Vill ha en annan 

utformning. 

C Nej, hen ser 

inget 

samband 

mellan skatt 

och socialt 

ansvar, hen 

anser dock 

att de är 

transparenta. 

- Negativ till ökade 

kostnader och 

administrativt arbete. 

- Inga incitament för 

CbCr utan det är ett 

lagkrav. 

Otydliga regler 

som 

Skatteverket 

borde ha fått på 

plats för länge 

sedan. 

- De är rädda för 

missbruk och 

missuppfattning av 

information av andra 

myndigheter, externa 

intressenter och 

konkurrenter.          

- Otydliga begrepp 

vilket skapar stor risk 

för att alla tolkar 

olika. 

- Oroliga över ett 

offentliggörande 

D Hen ser ett 

eventuellt 

samband i 

viss mån då 

man skall 

göra rätt för 

sig, vilket 

författarna 

- Generellt positiva 

till förslaget för att 

förhindra aggressiv 

skatteplanering.      

- Negativ till ökat 

administrativt arbete 

och ökade kostnader. 

Otydliga regler 

som skapar fria 

tolkningar och 

förvirring. 

- Otydliga begrepp 

och definitioner 

vilket gör det svårt att 

tolka informationen. 

- De är rädda för att 

missuppfattas vid ett 

offentliggörande. 
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anser är för 

svagt 

argument. 

- Inga incitament för 

CbCr utan det är ett 

lagkrav. 

E Nej, hen ser 

inget 

samband 

mellan skatt 

och socialt 

ansvar. 

- Negativ till extra 

rapportering som 

innebär ökat 

administrativt arbete 

och ökade 

kostnader.   

- Inga incitament för 

CbCr utan det är ett 

lagkrav. 

Otydliga krav 

regelmässigt 

vilket skapar 

förvirring och 

frustration. 

- Oroliga över hur 

andra myndigheter 

handskas med 

informationen. 

- Undviker gärna 

frågor kring deras 

koncern och riktar 

fokus på andra 

koncerner 

F Ja, hen ser 

samband 

mellan skatt 

och socialt 

ansvar. Hen 

ser CbCr 

som en 

möjlighet att 

visa detta 

samband. De 

vill uppfattas 

som en 

ansvarsfull 

koncern. 

- Generellt positivt 

men det är en 

balansgång enligt 

hen. Positiv till att 

CbCr stoppar 

skatteplanering. 

- Negativ till ökade 

kostnader och 

administrativt arbete. 

- Risk finns för 

dubbelbeskattning i 

längden. 

- Inga incitament för 

CbCr utan det är ett 

lagkrav. 

- Utmaning att 

förklara för alla 

koncerner, 

internt, att detta 

är ett lagkrav 

och kan ej 

undvikas. 

- Vissa länder 

säger att de inte 

har den 

kompetensen 

- Stort problem 

att Skatteverket 

och Sverige inte 

har lyckats 

lagstadga detta, 

utan endast 

“fila” det. 

- Oroliga för ett 

offentliggörande då 

deras 

konkurrensfördel kan 

skadas. 

- Frustrerad över att 

det inte finns en 

gemensam standard 

- Skatteverket har 

misslyckats med att 

underlätta för 

koncernerna               

- Oroliga över hur 

informationen kan 

vinklas och 

misstolkas 

G Ja, hen ser 

samband 

mellan skatt 

och socialt 

ansvar. 

- Negativ till ökat 

administrativt arbete 

och ökade kostnader 

då det är mycket 

information som ska 

proccesseras då de är 

verksamma i många 

länder. 

- Inga incitament 

dför CbCr utan det 

är ett lagkrav. 

- Det är ett krav 

som innebär 

arbete, vilket 

inte är positivt. 

- Eventuella 

incitament i 

framtiden om 

det skulle vara 

svårt att fungera. 

- Det finns ingen 

tydlighet i 

reglerna, till 

exempel 

sanktioner om 

fel görs saknas. 

- Orolig för läckande 

information av 

myndigheter. 

- Offentliggörandet är 

inget positivt på 

grund av 

konkurrenter och 

externa intressenter 

(media) som kan 

skada koncernen. 

- Förvirrande siffror 

och svårtolkat vilket 

skapar oro över 

misstolkningar. 

- Skatteverket har 

tagit vatten över 

huvudet 

H Nej, hen ser 

inget 

samband 

mellan skatt 

och socialt 

ansvar. 

- Negativ till ökat 

administrativt arbete 

och ökade kostnader. 

- CbCr måste 

stämma överens med 

de finansiella 

rapporterna. 

- Negativ till att 

informationen 

och reglerna är 

luddiga. Vill 

helst ta bort 

förslaget helt. 

- Orolig över 

missvisande siffror. 

- Vill absolut inte att 

det offentliggörs på 

grund av en fri 

tolkning och 

otydlighet. 
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- Inga incitament för 

CbCr utan det är ett 

lagkrav. 

- Orolig över hur 

sekretess sköts av 

andra myndigheter 

- Varken Skatteverket 

eller OECD är måna 

om koncernerna och 

detta gynnar enbart 

myndigheter. 

Skatteverket Skatteverket 

ställer sig 

neutrala till 

en etisk 

aspekt då de 

är en statlig 

myndighet. 

Ser positivt på CbCr 

utifrån ett 

ekonomiskt 

perspektiv. 

Argumenterar för att 

koncernerna inte 

kommer att bekostas 

så mycket och att de 

på lång sikt går 

vinnande ur detta. 

Anser självklart 

att det är positivt 

med denna 

implementering. 

Ser bra samarbete 

mellan koncernerna 

och skv. 

Hoppas att 

koncernerna ska se 

SKV som ett 

bollplank och inte 

motarbeta 

myndigheten utan 

istället se 

samarbetsmöjligheter 

Tabell 2. Sammanfattning av empiri 
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Bilaga 4 

Utdrag ur OECD:S Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country-by-

Country Reporting 

C3. Country-by-Country report 

The country-by-country report requires aggregate tax jurisdiction- wide information 

relating to the global allocation of the income, the taxes paid, and certain indicators of the 

location of economic activity among tax jurisdictions in which the MNE group operates. 

The report also requires a listing of all the Constituent Entities for which financial 

information is reported, including the tax jurisdiction of incorporation, where different 

from the tax jurisdiction of residence, as well as the nature of the main business activities 

carried out by that Constituent Entity. 

The country-by-country report will be helpful for high-level transfer pricing risk 

assessment purposes. It may also be used by tax administrations in evaluating other BEPS 

related risks and where appropriate for economic and statistical analysis. However, the 

information in the country-by-country report should not be used as a substitute for a 

detailed transfer pricing analysis of individual transactions and prices based on   a full 

functional  analysis   and   a  full  comparability  analysis.     The information in the country-

by-country report on its own does not constitute conclusive evidence that transfer prices 

are or are not appropriate. It should not be used by tax administrations to propose transfer 

pricing adjustments based on a global formulary apportionment of income. 
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Annex III to Chapter V of these Guidelines contains a model template for the country-by-

country report together with its accompanying instructions. 
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