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Svenska storföretag vill inte uppge sin skatt i utvecklingsländer  

I en ny rapport undersöker Swedwatch hur Sandvik, Atlas Copco, SKF och Ericsson agerar vad 
gäller att betala skatt i utvecklingsländer, med fokus på Zambia. Zambia förlorar runt sex 
miljarder SEK varje år på skatteflykt och två internationella bolag har avslöjats med skatteflykt 
från landet. Men de svenska storbolagen vill inte avslöja hur mycket skatt de betalar. 

Trots att Sandvik, Atlas Copco, SKF och Ericsson har verksamhet i Zambia finns ingen information om 
detta i bolagens årsredovisningar. Inget av bolagen vill uppge siffror om vinst och skatteinbetalningar i 
specifika länder. Multinationella företags skatteflykt från utvecklingsländer är ett stort hinder för hållbar 
utveckling, ändå definierar inget av de granskade företagen internationell skatteplanering som en 
fråga om företagsansvar. Samtliga saknar publika skattepolicies. 

Om skatterna från multinationella bolags verksamhet kom utvecklingsländerna till godo fullt ut skulle 
potentialen för minskad fattigdom öka väsentligt. Bara i Zambia lever 60 procent av befolkningen 
under fattigdomsgränsen. Utvecklingsländerna beräknas ha förlorat minst sex gånger mer i olovliga 
finansiella flöden, inklusive skatteflykt, under 2001-2010 mot vad samma länder fick i bistånd under 
samma period. 

– Bolag som har höga hållbarhetsambitioner, som de granskade företagen, bör ta ställning och publikt 
visa hur de hanterar frågan om skatt i utvecklingsländer, säger Kristina Areskog Bjurling, ansvarig 
researcher på Swedwatch. 

Ny lagstiftning i både USA och EU kommer ofrånkomligt leda till att internationella koncerner inom 
utvinningsindustrin tvingas lämna mer rapportering om skatter i olika länder, så kallad land-för-land-
rapportering.  

– Vi förväntar oss nu att den svenska regeringen börjar verka för en mer omfattande land-för-land-
rapportering för att öka insynen i företags verksamhet i utvecklingsländer. Swedwatchs rapport visar 
att insynen är väldigt begränsad och mer transparens skulle gynna organisationer som vill utkräva 
ansvar av företag och regeringar, säger Carl-Henrik Jacobsson, policyrådgivare på Diakonia som är 
medlemsorganisation i Swedwatch och står bakom rapporten. 

Fler internationella bolag har börjat definiera global skatteplanering som en fråga om företagsansvar 
och publicerar frivilligt fakta om bland annat vinst och skatt i olika länder. Så långt har ännu inte 
svenska storföretag kommit i sin strävan att bidra till en global hållbar utveckling.  

Ladda ner rapporten på www.swedwatch.org  

Rapporten och en film från undersökningen i Zambia presenteras på ett lunchseminarium på 
Postmuseum idag kl 12-13. På seminariet deltar Suzanne Matale, från Zambias Kristna Råd, som 
arbetar mot skatteflykt och för fattigdomsbekämpning. 

För mer info:  

Kristina Areskog Bjurling, ansvarig researcher, Swedwatch, 08-602 8983 eller 070-173 09 88, e-post: 
kristina@swedwatch.org 

Carl-Henrik Jacobsson, policyrådgivare utvecklingsfinansiering, Diakonia, 08-453 69 35, e-post: 
carl-henrik.jacobsson@diakonia.se 
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