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SAMMANFATTNING 
 
Problembakgrund På senare tid har företags skattefrågor fått en större betydelse då 

allt fler intressenter ser till hur företag hanterar sina 
skattekostnader. Nya dimensioner som skapats innefattar etik, 
moral och socialt ansvar. För att företagen ska tillfredsställa sina 
intressenter måste de minska på skattekostnaderna samtidigt som 
de följer de regelverk som reglerar skattehanteringen. Företagets 
skattekostnader, skatterisker samt de kostnader som uppstår för att 
hantera företagets skattefrågor är de områden som skattestrategin 
ska beröra. 

 
 
Problemformulering I vilken utsträckning arbetar företag med skattefrågor i företagens 

verksamhetsstrategi? 
 
 
Syfte  Huvudsyftet i denna uppsats är att studera om företag har motiv till 

att använda sig av skattestrategi i sin vardagliga verksamhet. 
Delsyfte blir att studera om företag använder sig av en 
skattestrategi och i så fall hur implementering av skattefrågor i 
företagens verksamhetsstrategi har skett.  

 
 
Teoretiskt ramverk  Det teoretiska ramverket berörs av företags allmänna 

verksamhetsstrategi som beskriver en del av ämnesområdet för 
läsaren. Därefter följer information om den svenska lagstiftningen 
som berör skattehantering för både företag och koncern. Efteråt 
diskuteras ämnet skattestrategi och även det etiska dilemma som 
fått stor betydelse. 

 
 
Metod Utgångspunkten i denna uppsats är det hermeneutiska synsättet 

vilket betyder att vi uppsatsförfattare vill få en förståelse för 
ämnesområdet. Studien bygger på kvalitativa semi-konstruerade 
intervjuer med tre företag och en skattekonsult. 

 
 
Slutsatser  Skattefrågor har mindre betydelse för de studerade företagen då 

fokus ligger på ekonomiskt operativa mål. Vad begreppet 
skattestrategier innebär för de studerade företagen beror på vilka 
värderingar som läggs i området. Begreppet skattestrategi har hos 
de studerade företagen varit närbesläktat med skatteplanering och 
därmed varit något företagen vill undvika. 
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1. INLEDNING 
 

etta kapitel kommer ge läsaren grundläggande information om denna uppsats. 
Kapitlet börjar med att ge läsaren en bakgrund till varför vi, uppsatsförfattare till 
denna uppsats, anser att detta ämnesområde är särskilt intressant att studera. Då 

ämnesområdet kan bli stort har vi även i detta kapitel presenterat de avgränsningar som vi 
kommer att göra för att smalna av studien. 
 
 

1.1 Problembakgrund 
Den svenska lagstiftningen bygger på principer som ger möjligheter till tolkningar, vilket 
skapar gråzoner som ger kryphål för företagen att använda. Kryphålen i lagen gör det möjligt 
för företag att skatteplanera och undkomma höga skattekostnader. Under 2006 slog svenska 
Skatteverket larm om att skatteplanering användes med hjälp av så kallad ränteavdrag, även 
kallad räntesnurror. (Lundell 2008) En uppskattning av Skatteverket är att detta minskar 
skatteunderlaget i Sverige med 25 miljarder kronor årligen vilket i sin tur betyder 7 miljarder 
kronor i uteblivna skatteintäkter. (Skatteverket 2008) Försök att förhindra skatteplanering, 
med hjälp av ränteavdrag, har gjorts genom att åberopa lagen (1995:575) mot skatteflykt då 
mål har gått upp i regeringsrätten, men utvecklingen av rättspraxis visar att dessa ränteavdrag 
inte kunde vägras med hjälp av denna lag. Då det blivit känt att detta kryphål fungerade, 
förutspådde Skatteverket att det skulle kunna ske en ökning av denna typ av skatteplanering 
som reducerar skatteintäkterna ytterligare. (Skatteverket 2008) Regeringskansliet (2008) har 
genomfört en lagändring och den började gälla den 1 januari 2009. En sådan skatteplanering 
som detta kryphål gav upphov till ett moraliskt dilemma som försatte företag i svårigheter 
eftersom att företag visar bättre resultat men kan förlora förtroendet till sina intressenter. 
Under de senaste åren har begreppet skatt fått en större betydelse (KPMG 2005). 
 
Intressenter har blivit mer uppmärksammade på hur företagets skattesituation ser ut. 
Beskattningen har fått nya dimensioner som även innefattar moral, etik samt ett socialt ansvar. 
Dessa nya dimensioner har aldrig förr diskuterats ur ett etiskt perspektiv vilket gör att företag 
har ställs för mer komplicerade skattefrågor. (KPMG 2005) För intressenter är det viktigt hur 
företaget minimerar sina kostnader. Skatt är ett område där företaget kan experimentera och 
utnyttja möjligheterna som finns, då det finns plats för tolkningar i lagar och regler. De nya 
dimensionerna blir i dessa fall viktiga för företag att beakta. 
 
De svårigheter som mött företagen är hur dessa nya dimensioner ska hanteras. Det som 
konstaterats är att skattefrågan inte längre kan vara isolerad i företaget, utan bör vara en del av 
den allmänna verksamheten. Företags policys som berör skatten måste vara lika 
sammanhållande och genomsyrad som företagets övriga policys. Med andra ord måste 
skattespolicyn även beröra företags olika aktiviteter med leverantörer, kunder, personal och 
investerare. (KPMG 2005) Skatten berör alla företagets olika aktiviteter och därmed kan det 
ses som givet att en skattestrategi bör finnas inom hela företaget.   
 
Företags skatt brukar vanligtvis inte ses som en risk för företaget, men på senare år har det 
visat sig att företag väljer att inte söka sig till riskfyllda aktiviteter så som skatteplanering. 
Skatteplanering är ett område som Skatteverket misstycker till och på senare år har detta 
område fått stor publicitet inom media. Företagsledningen ställs inför svåra beslut samt 
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moraliska och etiska dilemman då externa intressenter vill ha höjda vinster och reducerade 
kostnader. (KPMG 2005) För att kunna tillfredställa intressenter måste företagen på 
innovativa sätt minska kostnaderna och dessutom hålla sig inom det ramverk som företag 
måste följa. Det begrepp som syftar till skatteplanering är ett lagligt sätt för företag att minska 
sin totala skatt. För företag med verksamhet inom flera branscher och många geografiska 
områden kan skattekostnaden vara mycket stor. Detta är ett av flera incitament till att använda 
sig av så kallad skatteplanering. Skatteplaneringen ogillas av bland annat Skattemyndigheten 
då företag utnyttjar de gråa zoner som finns inom lagstiftningen.   
 
Stena är ett företag som aktivt skatteplanerar sin verksamhet. Koncernen är verksam i många 
branscher samt i många länder. Även om verksamheten är stor hade koncernen en effektiv 
skattesats mellan 7-13 % under åren 2005-2007. I Sverige redovisades en effektiv skattesats 
på 1,8 % under dessa år vilket kan jämföras med den svenska bolagsskatten som fram till 
årsskiftet 2009 varit 28 %. Stenas redovisade resultat i Sverige under åren 2005-2007 var 
sammanlagt 4010 miljoner kronor och skattekostnaden var enbart 75 miljoner kronor. Med en 
skattesats på 28 % skulle skattekostnaderna blivit 1125 miljoner kronor. En av de möjligheter 
som Stena har till att få låg beskattning, är de avskrivningar som kan göras på Stenas olika 
fartyg men även annan effektiv skatteplanering. Företaget har även möjlighet att minska 
beskattningen tack vare underskottavdrag. (Tapper 2008)  
 
Debatten om skatteplanering ses ofta i ett negativt perspektiv. Men det finns även åtgärder 
som inte ses ur skatteplaneringens negativa perspektiv som företagen kan utnyttja för att 
minska sina skattekostnader. Håkan Andersson (2006) skriver i sin avhandling att små företag 
inte utnyttjar sina möjligheter till att minska på skatten. I studien konstaterade Andersson att 
företag inte gör de skattereservationer som de har möjlighet till, främst avsättningarna till 
positiv räntefördelning, periodiseringsfonder eller expansionsfonder. Enligt Andersson beror 
detta på att det inom företagen finns bristande kunskap om de möjligheter som finns företagen 
tillhanda. Småföretagarna behöver rådgivning för att kunna utnyttja dessa, ibland krångliga, 
möjligheter. Detta visar på att de skattefrågor som företagen ställs inför är komplicerade och 
kräver stora kunskaper för att kunna hantera, men dessutom måste det finnas en balans mellan 
företagets kunskaper med dess moral. Även om studien är utförd på mindre företag anser vi 
att samma grunder till stor del även kan appliceras på större företag.  
 
På 1960-talet inleddes en period med skattehöjningar i Sverige och under 1980-talet blev 
tillståndet ohållbart för företag, vilket var anledningen till den stora förändringen av det 
svenska skattesystemet som ägde rum på 1990-talet. Skattereformen infördes för att öka 
rättvisan och minska incitamenten till skatteplanering genom bredare skattebaser och lägre 
skattesatser. Exempelvis sänktes bolagsskattesatsen från 52 % till 28 % och möjligheterna att 
sätta av vinstmedel till obeskattade reserver minskades. (Regeringen 2007) 
 
För många företag är skatt en betydande kostnad och därför bör dessa behandlas på samma vis 
som företagets övriga kostnadsfrågor som berör verksamheten. De flesta företag anser sig veta 
vilken strategi som ska finnas för företaget, men det är även viktigt att skattestrategin är 
detaljerad. De områden som skattestrategin ska beröra är företagets skattekostnader, 
skatterisker samt de kostnader som uppstår för att hantera företagets skattefrågor. 
(Pricewaterhouse Coopers 2008) Då det ej finns någon större mängd material som berör 
studier inom skattestrategier är detta ämne ett intressant område att studera.  
 
Många teorier täcker området över hur företagets strategier bör se ut. Däremot är det få av de 
traditionella strategiteorierna som tar hänsyn till den effekt skatt kan ha på företag och därmed 
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skattefrågorna i företagets strategiska beslut. (Glaister och Frecknall Hughes 2008) Detta gör 
att företags skattehantering i verksamhetsstrategin är intressant att studera.  

1.2 Problemformulering 
I vilken utsträckning arbetar företag med skattefrågor i företagens verksamhetsstrategi? 

1.3 Syfte 
Huvudsyftet i denna uppsats är att studera om företag har motiv till att använda sig av 
skattestrategi i sin vardagliga verksamhet. Delsyfte är att studera om företag använder sig av 
en skattestrategi och i så fall hur implementering av skattefrågor i företagens 
verksamhetsstrategi har skett.  

1.4 Avgränsningar och begränsningar 
Då vår frågeställning berör alla typer av företag inom Sverige har vi valt att avgränsa oss till 
att enbart studera aktiebolag med flera internationella filialer1 men även med verksamhet i 
Sverige. Vi anser att vikten av skattestrategier blir större då dessa företag har fler 
transaktioner som är beroende av mer komplicerade skattesituationer då det finns skillnader 
mellan länders nationella skattelagstiftningar. Valet att välja företag med en del verksamhet i 
Sverige är då vi studerat den svenska lagstiftningen.  
 
För att få klarhet i ämnesområdet skattestrategi har vi valt att studera företags 
verksamhetsstrategi, den lagstiftning som råder, de etiska dilemman som företag ställs inför 
samt hur skattestrategier kan utformas. Dessa områden tillsammans berör utformningen av 
ämnesområdet skattestrategi. Vi har valt att begränsa studien geografiskt till Umeå med 
omnejd, då vi anser att vi vill ha möjlighet till att utföra personliga intervjuer. Detta är att 
föredra eftersom att det underlättar arbetet med att få in korrekt material då det ger mer 
trovärdig information genom en mer utförlig helhetsbild av respondenten.  
  

                                                 
1 Avdelningar och enheter inom ett företag (Nationalencyklopedin 2008) 
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1.5 Begreppens användning i uppsatsen 
 
Verksamhetsstrategi: Företagens verksamhetsstrategi är en övergripande 

bestämmelse över de syften och mål som företaget 
strävar mot. Utifrån den generella 
verksamhetsstrategin formas policys och planer inom 
företagets alla delar, så att företaget som helhet 
arbetar mot en gemensam verksamhetsstrategi. För 
att en verksamhetsstrategi ska vara optimal bör den 
vara långsiktigt effektiv. I teorier och bland våra 
respondenter har begreppet strategi diskuterats i sin 
vida mening. I dessa fall åsyftar detta till 
verksamhetsstrategier. Uppsatsens fokus ligger inte 
på begreppet verksamhetsstrategi, utan detta 
presenteras endast översiktligt i studien för att ge en 
tydligare förståelse över skattestrategiområdet.  

 
Skattestrategi: Skattestrategin bestämmer hur företaget ska hantera 

sina skatter så att skattehanteringen går hand i hand 
med verksamhetsstrategin. Detta bidrar i sin tur med 
att skatten hanteras utefter företagens mål och syfte. 
Skattestrategin skapar en medvetenhet i företaget 
över dess finansiella policys så att det på bästa sätt 
maximerar företagets värde långsiktigt och inte 
enbart behandlar skatten som en kostnad.  

 
Skatteplanering: Hur skattebesluten behandlas i företag beror på vilket 

synsätt som företagsledningen har på 
skattehanteringen. Skillnaden mellan skattestrategi 
och skatteplanering kan förekomma något diffus då 
användandet av en skattestrategi kan komma att tas 
för skatteplanering. Enligt oss ligger skillnaden i att 
skatteplanering innebär att företag har ett 
koncentrerat fokus på att minimera 
skattekostnaderna. Detta gör företagen genom att 
använda sig av metoder som utnyttjar gråzoner i 
lagstiftningen. Dessa gråzoner förekommer då lagar 
och regler inte helt täcker redovisningsområdet. 
Företag skatteplanerar för att betala mindre skatt och 
på så vis är en kortsiktig vinstoptimering mer central 
än att skapa långsiktigt värde.  
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2. TEORETISK METOD 
 

apitlet som berörs härnäst är den teoretiska metod som ligger till grund för 
utformningen av studien. Det inleds med en presentation av det valda ämnesområdet 
skattestrategi. Vidare ges en inblick i den förförståelse vi uppsatsförfattare besitter 

och den kunskapssyn som påverkat studien. Det valda perspektivet som genomsyrar arbetet 
presenteras även och likväl vilket angreppsätt vi som författare valt för studien. Slutligen 
presenteras vårt val av kvalitativ undersökningsmetod samt information om de sekundära 
källor som används.  
 
 

2.1 Ämnesval  
Vi har valt att i denna uppsats att studera ämnesområdet som berör skattestrategier. 
Bakgrunden till valet är att detta är ett område som framöver kommer få en större betydelse 
för företag då vi lever i en internationell värld där handel sker allt mer över gränserna. I 
Sverige måste vi anpassa oss mer för de internationella regelverk som påverkas av olika 
skatteregler. Debatten angående skatteplanering har pågått länge i både media och press och 
har fått en negativ klang. Företag måste därför minimera sina skattekostnader utan att riskera 
att företaget förlorar sin trovärdighet. I dagsläget erbjuder några av Sveriges största 
revisionsbyråer skattekonsultationer till företag. Däremot är utbudet av information om hur 
implementering av skattestrategier kan göras inom företaget litet, samt vilka fördelar dessa 
strategier kan skapa. 

2.2 Förförståelse 
Eftersom varje studie är unik är det viktigt att forskaren har förkunskaper, eller förförståelse, i 
det ämnesområdet som gäller specifikt för den studien (Thurén 2005). I enlighet med 
Johansson Lindfors (1993), anser vi, att det är viktigt att reflektera över de medvetna och 
omedvetna kunskapssynerna som vi som författare av denna uppsats har sedan tidigare. Vi 
kan omedvetet lägga in värderingar i den uppsatsprocess vi haft. De kunskapssyner som vi 
som författare formats av, och som sedan kommer bli vår förförståelse, beror enligt Johansson 
Lindfors (1993) på sociala bakgrunder, utbildning och tidigare praktiska erfarenheter. 
 
Förförståelsen kan även, enligt Hartman (2004), beskrivas som den kunskap författarna redan 
innan forskning besitter, och som används av författaren för att göra tolkningar. Vi anser att 
de grunder som vi har inom ämnet, har haft en inverkan på hur vi valt att utforma vår uppsats 
samt hur vi har tolkat de intervjuer som genomförts. Hartman (2004) diskuterar i likhet med 
Johansson Lindfors (1993) vikten av den personliga erfarenheten. Vi författare till denna 
uppsats har samma universitetsutbildning och därmed uppnått samma teoretiska kunskaper 
som berör uppsatsens valda teorier. Däremot anser vi att vårt ämnesområde inte har berörts på 
djupet utifrån det perspektiv som vi ämnar beröra uppsatsen och vi menar därför att våra 
förkunskaper inom detta perspektiv är små. Förförståelsen kan ses som den objektiva givna 
utgångspunkten i det egna forskningsarbetet, menar Holme och Solvang (1991). De menar 
vidare att de fördomar som varje människa har, grundar sig i vår sociala grund och att det är 
omöjligt att frigöra sig helt ifrån denna referensram. Vi instämmer med Holme och Solvang i 
detta då det är svårt att alltid vara objektiv. Däremot anser vi att då vi har begränsad 
förförståelse till ämnesområdet kommer vi kunna vara mer objektiva. Den sociala 
referensramen är viktig att beakta för denna uppsats, av den anledningen som vi som 
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författare av denna uppsats har indirekt påverkat våra intervjuer i form av det sociala samspel 
som skett mellan intervjuare och respondent. Vi har därför försökt vara så tydliga som möjligt 
om vad vår studie avser samt om hur respondenterna kommer behandlas i studien. Med detta 
hoppades vi öka förtroendet med våra respondenter. Vår förförståelse ligger till grund för 
utformningen av vårt teoretiska ramverk och Darmer och Freytag (1995) beskriver att en 
högre teoretisk insikt leder till en bättre analys av problemformuleringen.  

2.3 Kunskapssyn 
Inom vetenskapen åsyftar uttrycket kunskapssyn till den verklighets- och 
vetbarhetsuppfattning som forskaren har. Verklighetsuppfattningen syftar till forskarens 
uppfattning av verkligheten som studeras och vetbarhetsuppfattningen är hur verkligheten ska 
studeras. (Johansson Lindfors 1993) Detta betyder för vår studie att vi som författare av denna 
uppsats, har den uppfattningen att skattefrågor är ett komplext område för företag. 
Kunskapssynen som har influerat denna uppsats är det hermeneutiska perspektivet, men med 
inslag av det positivistiska perspektivet i enstaka fall. Enkelt uttryckt skriver Johansson 
Lindfors (1993) att hermeneutikerna vill göra tolkningar. Tolkningar görs i samband med våra 
intervjuer där vi tolkat respondentens svar. Därmed har även vår analys och slutsatser 
influerats av tolkningar som genomförts under uppsatsens gång. Hartman (2004) beskriver 
även vidare hur hermeneutiken är läran om människans livsvärld som nås genom tolkning. Vi 
söker en förståelse för hur företagen hanterar skattefrågor och för att nå denna förståelse 
måste vi tolka företagens handlingar. Utifrån dessa tolkningar kommer vi få en förståelse för 
företagens agerande. 
 
En viktig del av hur människans livsvärld ser ut beror på om människan ses som passiv eller 
aktiv. Enligt det hermeneutiska perspektivet anses människan vara en aktiv person som har 
möjlighet att skapa sin egen livsvärld. (Johansson Lindfors 1993) Patel och Davison (1994) 
menar vidare att människan har intentioner och avsikter med sina handlingar. Detta yttras i 
språk och handling som går att tolkas. Det område som vi berör handlar mycket om de val 
som människan gör och därmed instämmer vi utifrån den problemformulering som studien 
grundar sig i att människan är aktiv i sina handlingar. Det samhälle som vi byggt upp är 
utifrån människors handlande. Det som anses som rätt och fel bygger på utförda handlingar 
och därefter har moralen varit en viktig del av utformningen. Språket är viktigt inom 
hermeneutiken och via språket ska vi i denna uppsats förstå och tolka hur skattefrågan kan 
inkluderas i ett företag.  
 
Hermeneutikern anser att verkligheten måste ses ur sitt hela perspektiv och att bedömning 
enbart går att göra i sin helhet. Positivisten förespråkar istället atomism, som betyder att 
helheten måste brytas ner i mindre delar och som sedan skall studeras var för sig. (Johansson 
Lindfors 1993) För hur verkligenheten ska studeras har vi här använt oss utav båda 
perspektiven. Ur vår problemformulering antyds det att vi vill komma åt ett helhetsperspektiv. 
Däremot har vi för att kunna besvara vår problemformulering varit tvungna att dela upp teori, 
intervju, empiri och analys utifrån olika områden. Detta anser vi tillsammans med Patel och 
Davison (1994) vara en styrka med vår studie då de menar att den hermeneutiska forskaren 
pendlar mellan att se helheten och de olika beståndsdelarna för att nå en djupare förståelse. 
Enligt Johansson Lindfors (1993) vill hermeneutikern söka förståelse och betydelse istället för 
förklaring. Ett av våra mål är att få en förståelse för hur företagen kan implementera skatter i 
företagets verksamhetsstrategi. Då begreppet skattestrategi kan ses som nytt är det mer 
viktigt, anser vi, att se till vilken innebörd skattestrategier har för företag än orsaken till att 
börja använda dessa. 
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 2.4 Perspektiv 
Alla studier måste utgå ifrån något perspektiv, detta för att resultatet inte ska bli för 
osammanhängande. Vid utformning av teorier är det viktigt att veta vilket perspektiv studien 
har för att kunna bedöma dess relevans. (Thurén 2005)  Perspektiv handlar om olika sätt att se 
på tillvaron. Perspektivet har även betydelse vid utredningsarbeten av olika slag. Det kan vara 
en avgörande skillnad för hur problem ska ses samt vilka frågeställningar forskaren ställer sig 
inför. Om forskaren tar ett företagsledarperspektiv, de anställdas perspektiv eller övriga 
intressenters perspektiv kommer detta vara avgörande för hur problemet kommer att angripas. 
(Eriksson och Wiedersheim 2006) Vi anser även att det är av stor vikt att förklara vilket 
perspektiv vi som författare av denna uppsats har för att öka förståelsen för läsaren. Genom 
att klargöra perspektivet kan läsaren från början veta vilken synvinkel som genomgående 
finns i studien. 
 
Det perspektiv som vi har använt oss utav i denna uppsats är företagsledningsperspektivet. Vi 
anser att detta perspektiv är intressant av den anledningen att de strategibeslut som genomförs 
inom företag måste först vara accepterade i företagsledningen innan det kan bli accepterat i 
hela företaget. Det är svårt att motivera sina anställda till att följa de strategier som finns om 
företagsledningen inte anser att detta ska vara företagets verksamhetsstrategi. Skatten i sig 
påverkar hela företaget men däremot så är det främst företagsledningens ansvar att minska 
denna kostnad vilket framgick i bakgrunden. Vid skattestrategier är det viktigt att förankra de 
skattemässiga målen hela vägen upp till företagsledningen. Företagens verksamhetsstrategi 
fullbordas i detta organ och därför anser vi att detta perspektiv är det mest intressanta.  
Skattefrågor kan även vara intressant ur ett samhällsperspektiv, men eftersom att vi vill förstå 
hur skatteproblematiken kan hanteras i aktiebolag så är det inte av intresse att studera 
samhället i stort utan endast internt inom företaget där besluten bestäms och olika strategier 
utformas.   

2.5 Angreppssätt 
Vi har vid utformningen av denna uppsats använt oss av ett deduktivt angreppsätt. Detta 
angreppsätt kan på ett enkelt sätt utryckas med att forskningen går från teori till empiri 
(Johansson Lindfors 1993). Vi ansåg att det deduktiva angreppssättet passade oss då vi utifrån 
våra teorier ville studera verkligheten i form av den empiri vi erhållit. Johansson Lindfors 
(1993) menar vidare att det angreppsätt som forskaren väljer visar på de utgångspunkter som 
denne har till sina ställningstaganden i det empiriska arbetet. Detta betyder att vi i vårt 
empiriska kapitel kommer utgå ifrån teorier vi behandlat och se om detta överrensstämmer 
med vilket sätt de studerade företagen har behandlat sina skattefrågor. Det deduktiva 
angreppssättet kommer även inspirera vår analys och slutdiskussion där teorier ligger till 
grund.  
 
Vid ett deduktivt angreppsätt handlar det om att beskriva eller förklara samt att ge mer 
kunskap för ett visst fenomen (Johansson Lindfors 1993). Vår studie beskriver i vilken 
utsträckning företag arbetar med skattefrågor i verksamhetsstrategin. Med det deduktiva 
perspektivet menar Hartman (2004) att forskning inte kan observeras teorineutralt. Ur detta 
läge ska forskaren istället låta problemformuleringen styra vilka observationer som skall göras 
och med det finna regelbundenheter. Forskaren vet då redan från början vad denne vill 
studera. Inom det deduktiva angreppssättet är det mer intressant att hitta rättfärdigandet för 
den vetenskapliga kunskapen. Vi har utgått ifrån våra teorier och därefter skapat frågor till 
våra intervjuer som därmed berör de teorier som vi använt i uppsatsen. Med detta uppnår vi 
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det deduktiva angreppssättets mål som är att rättfärdiga de vetenskapliga kunskaperna och 
som erhålls i det teoretiska kapitlet.  

2.6 Undersökningsmetod 
Undersökningsmetoden syftar till att beskriva hur forskaren väljer att bearbeta och analysera 
information. Med en kvalitativt inriktad forskning används analysmetoder som bygger på 
kommunikation mellan människor.(Patel och Davidson 1994) I denna uppsats ämnar vi att 
använda oss utav en kvalitativ undersökningsmetod. Detta då vi i likhet med Patel och 
Davidson (1994) anser att undersökningen ska skaffa en djupare kunskap som kvalitativa 
metoder ger men ambitionen är även att försöka förstå samt att analysera helheten i 
forskningens ämne. Målet är att skapa en insikt i ämnet istället för statistisk analys (Bell 
2000).  
 
Då det finns lite forskning inom ämnesområdet skattestrategier, anser vi att en kvalitativ 
undersökningsmetod ger en bra första inblick i hur svenska företag hanterar skattefrågor i sin 
verksamhetsstrategi. Eftersom vår frågeformulering och syfte utgår ifrån att beskriva hur 
ämnesområdet ser ut är den kvalitativa undersökningsmetoden mer eftertraktad än en 
kvantitativ. En kvalitativ studie skapar en större bredd till det empiriska materialet och ger 
vidare inblick i ämnesområdet. Den kvalitativa undersökningsmetodens primära syfte är inte 
att kunna generalisera utan fokus är att få en djupare förståelse (Holme och Solvang 1997). 
Nackdelen som följer med att använda sig utav en kvalitativ metod är enligt Holme och 
Solvang att studien inte blir lika formaliserad eller strukturerad som vid en kvantitativ 
undersökningsmetod. Vi som uppsatsförfattare har dessutom inte kunnat ha samma kontroll 
över undersökningsmetoden jämfört med om vi skulle använda oss utav en kvantitativ 
undersökningsmetod. Vi vill i vår studie studera helheten vilket följer de riktlinjer som Holme 
och Solvang beskriver om den kvalitativa undersökningsmetoden. 

2.7 Sekundära källor 

2.7.1 Sökning 

Insamling och granskning av litteratur är en tidskrävande del av teoribildningen. 
Svårigheterna är oftast att hitta aktuell information inom det ämne som forskningen utgör. Vid 
insamling av litteratur bör författarna göra en avvägning mellan tid, kvalitet och 
tillgänglighet, detta för att få en bred teoribildning. Däremot är det svårt att kunna 
tillfredsställa alla dessa tre kriterier. (Eriksson och Wiedersheim 2006; Patel och Davidson 
1994) För att vi som författare till denna uppsats skulle få en bra teoribildning har vi lagt stort 
arbete vid att hitta information som håller de mått som vi sökt efter. 
 
Att söka efter teorier handlar om att fastställa de utgångspunkter som gäller för det teoriurval 
som forskaren gör inför sin forskning. Teoriurvalet utgörs ifrån vilken problemformulering 
själva uppsatsen har. Däremot är det viktigt att inte avgränsa teoriområdena för mycket så att 
vissa teorier som går över flera områden inte blir täckta i forskningen (Johansson Lindfors 
1993) Litteratursökningen började med att vi som uppsatsförfattare gjorde generella sökningar 
på vårt ämnesområde, för att få en översikt av olika komponenter som berör vår studie, vilket 
är i likhet med det som Patel och Davidson (1994) beskriver. Efter en generell sökning anser 
Patel och Davidson att sökningen går in i sin andra fas från att vara generell till att bli mer 
specifik. Ämnesområdet grupperades i olika kategorier och sökningen blev mer specifik. Hur 
mycket information som finns tillgängligt för forskaren beror på vilket ämnesområde som 
valts. Det ämnesområde vi valt att studera är relativt nytt och därför finns det enbart ett 
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begränsat utbud av artiklar som behandlar ämnesområdet specifikt. Därför har vi 
uppsatsförfattare, valt att dela upp ämnesområdet skattestrategier i flertalet olika kategorier 
för att täcka hela ämnesområdet. Däribland har vi berört teorier angående traditionell strategi 
samt den svenska lagstiftningen.  
 
Det val av artiklar som vi använt oss utav i denna studie bygger på de sökmotorer som finns 
på Umeås Universitetsbibliotek för oss studenter att använda. Dessa sökmotorer ger ett stort 
urval av artiklar som vi kunde ha användning för, dels för att få en bred kunskap för 
ämnesområdet men även för att hitta artiklar som var användbara för val av teorier i 
uppsatsen. Ibland de olika sökmotorerna som finns tillgängliga på Universitetsbiblioteket 
valde vi att använda oss av BUSINESS SOURSE PREMIUM (EBSCO). Denna sökmotor kan 
garantera att artiklarna är granskade via så kallad ”peer review” och därför ansåg vi att detta 
var en bra sökmotor som kunde underlätta vårt sökande då vi varit tvungna att göra ett 
övervägande av vår utsatta tid för litteratursökning, tillgänglighet och kvalitet.  
 
Bell (2000) är av den åsikten att det är av stor vikt för forskningen att författarna till uppsatsen 
har läst stort antal artiklar som berör det aktuella ämnesområdet. Detta för att ha goda 
kunskaper samt översikt över det studerande området. Däremot är det svårt att avgöra när 
författarna har tillräckligt med kunskaper och då kan avsluta sin litteratursökning. Patel och 
Davidson (1994) hävdar till och med att litteratursökningen kan ske genom hela studien om så 
behövs. Litteratursökningen för oss författare till denna uppsats genomfördes under lång tid 
av vår process då det var tidskrävande att få den förståelse och kunskap som vi ansåg 
nödvändig.  

2.7.2 Källkritik 

Vid en litteratursökning är det viktigt som forskare att vara kritisk till det material som 
används i studien.  Därför är det viktigt att vi som författare av denna uppsats kan bedöma 
värdet på olika källor för att få så trovärdiga teorier som möjligt. (Eriksson och Wiederheim 
2006) Därför hävdar vi i enhet med Bell (2000) att det är viktigt att ta reda på om materialet är 
använt avseende i forskningsvärlden. Detta kan vara att en artikel är citerad många gånger 
eller att den är granskad. Dessutom kan det vara av värde att använda sig av det senaste inom 
forskningen och därför använda senaste publicerade artiklarna inom ämnesområdet. Alla de 
vetenskapliga artiklar som vi använt oss utav i denna uppsats är granskade artiklar, förutom en 
artikel som vi inte kunnat klargöra om den är granskad eller ej. Detta betyder att artiklarna 
mycket väl kan användas för referering i denna uppsats. Den artikel som vi ej kunnat klargöra 
om den är granskad är skriven av Huizinga och Laeven (2006) som vi har använt oss utav i 
teorikapitlet som behandlar den svenska lagstiftningen. Anledningen till att vi använt oss utav 
denna källa trots omständigheterna är att denna källa har använts som underlag till en av 
svenska Regeringens propositioner. Därför anser vi att denna källa ändå är trovärdig. 
Dessutom har flertalet av dessa vetenskapliga artiklar varit citerade i många andra 
vetenskapliga artiklar vilket styrker vår uppsats. Vi uppsatsförfattare anser att det är av värde 
att nå grundkällan gällande vissa uttalanden i den mån det är möjligt för att undvika risken för 
misstolkningar.  
 
Några av de vetenskapliga artiklarna som vi använt oss av i denna uppsats är skriven av 
Yancey och Cravens (1998). Båda författarna har skrivit flertalet vetenskapliga artiklar inom 
ämnet redovisning och strategi. Den information som erhållits från Yancey och Cravens 
vetenskapliga artikel är från en studie av Leitch och Barrett från 1992. Yancey och Cravens 
modifierade deras utgångspunkter, då de ansåg att deras resultat även kunde appliceras på 
företags skatteproblematik. Leitch och Barretts vetenskapliga artikel fanns tyvärr inte att tillgå 
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vid Umeå Universitetsbibliotek och vi var därför tvungna att använda oss av Yancey och 
Cravens. Dessutom är denna vetenskapliga artikel mer applicerbar på det ämnesområde som 
vi valt att studera. För att få de mest relevanta artiklarna har vi studerat flera vetenskapliga 
artiklar för att få en bra och övergripande syn över ämnesområdet. Många av de vetenskapliga 
artiklarna refererade tillbaka till samma författare och däribland Lindholm, Gibler och 
Leväinen (2006), Healy och Wahlen 1999 samt Winborg och Landström (2000). Övriga 
författare som vi använt oss utav är bland annat Kaplan och Norton (2000) som är grundarna 
till modellen om Balanced Scorecard. Dessa författare är både granskade och citerade i 
flertalet vetenskapliga artiklar vilket gör att dessa författare är tillförlitliga källor.  
 
Eftersom vi anser att det är viktigt att komma åt grundkällan, om så är möjligt, har vi vid 
denna studie i vissa fall använt oss av böcker istället för vetenskapliga artiklar då dessa 
artiklar har refererat till böcker. Detta är fallet då vi använt oss utav en artikel av Elffers 
(2000). Artikeln är publicerad i en bok skriven av Van Vugt, Snyder, Tyler och Biel, men 
Elffers har även skrivit andra vetenskapliga artiklar som berör området undvikning av skatt, 
och därför anser vi att detta är en tillförlitlig källa. Vi har även använt oss utav en bok skriven 
av Mintzberg, Ahlstrand och Lampel (1998). Denna bok baseras på en vetenskaplig artikel 
med samma titel på boken som är granskad. Dock finns denna artikel inte tillgänglig vid 
Umeå universitetsbibliotek och därför valde vi att använda oss utav boken. Utöver dessa fann 
vi även en intressant bok skriven av Frey (1997), refererad av Torgler (2003), men då boken 
inte fanns i Umeå Universitetsbibliotekets sortiment var vi tvungna att referera till den 
vetenskapliga artikeln istället. Vi anser att även om vi inte nått grundkällan av Frey, är 
Torgler en tillförlitlig källa då hans vetenskapliga artiklar är granskade. 
 
Mintzberg är en författare som skrivit flertalet vetenskapliga artiklar inom området 
management och kan av många anses som en tillförlitlig källa. Han har även varit 
medförfattare till flertalet böcker och därför har vi även använt oss utav en bok som heter 
”The strategy process” där Mintzberg tillsammans med Quinn och Ghoshal, som även har 
skrivit flertalet granskade vetenskapliga artiklar, står som publicister. Eftersom dessa ses som 
granskade författare anser vi att dessa källor kan ses som tillförlitliga.  
 
Till det lagliga ramverket har vi använt oss utav material som är publicerat av både 
Skatteverket, Regeringen samt Sveriges Rikes Lag. Dessa källor är de mest korrekta för oss 
att använda i vår studie gällande lagstiftning. Vi har använt oss utav både lagtexter men även 
proposition och övrig information som varit oss tillhanda på Skatteverkets och Regeringens 
hemsidor. Även om detta är internetkällor, är myndigheter ansvariga utgivare vilket gör att 
källorna är tillförlitliga, anser vi. Här har det även funnits bra beskrivande information om hur 
olika skatter använts i företag och vad skatterna är baserade på. I de fall där vi behövt ha ett 
förtydligande på ords betydelse har vi tagit hjälp av Nationalencyklopedins hemsida och fått 
en beskrivning över hur vi ska tolka.  
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Figur 1 Teoriområdenas påverkan på problemformuleringen
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Eftersom vi vill studera vilken utsträckning skattefrågor har i företags verksamhetsstrategi, är 
det nödvändigt att vi ger läsaren en inblick över de skatter som vi anser är viktiga att känna 
till då skattestrategier utgår ifrån de lagar och regler som företag måste följa. Det är även 
nödvändigt att ge läsaren en överblick över skattelagstiftningen som gäller för skattefrågor då 
detta är en viktig del i vår studie. Särskilt för stora företag där internationell handel är 
inblandad. Det ges även en inblick i koncerners regelproblematik som kan uppstå i samband 
med skatter. Det teoretiska ramverket följs av hur företag har möjlighet att utveckla 
skattestrategier och vilka faktorer som påverkar skattestrategins utformning.  
 
Slutligen har vi valt att förklara den etiska problematiken rörande skatteplanering som är 
möjlig eftersom att gråzoner finns i lagstiftningen och i och med detta skapas det tillfällen för 
företag att hantera skatterna på ett riskfyllt sätt. 

3.2 Grunden för företags verksamhetsstrategier 
Som läsare av denna uppsats är det viktigt att ha grunderna i vad en strategi är före vi går in 
på begreppet skattestrategi. Eftersom att begreppet verksamhetsstrategi är brett finns det en 
stor mängd litteratur som behandlar detta och företags verksamhetsstrategi är ett omdiskuterat 
område. Den valda litteraturen angående verksamhetsstrategier förklarar vad en övergripande 
verksamhetsstrategi är och hur viktig den kan vara för företag.  
 
Företags verksamhetsstrategi kan sägas vara det mönster av beslut som används för att 
bestämma dess syften och mål. Strategin utformar företags generella policys och planer för att 
nå målen samt att företagsstrategin även definierar vilka aktiviteter som företaget kommer att 
ägna sin verksamhet åt. De strategiska beslut som görs inom företaget skall vara effektiv för 
framtiden. Strategin påverkar verksamheten på många sätt och det finns vissa förväntningar 
på att företagets strategi ska ge fördelar gentemot dess konkurrenter. Olika typer av 
strategiska beslut som kan tänkas beaktas är kvalitetskrav, teknologi eller råmaterial, men 
även produktionsval och tillverkningsprocessen. Andra viktiga strategiska beslut som företag 
måste beakta för att klara av konkurrens är de förändringar som sker i världens. (Andrews 
1999) Det är många komponenter som ingår i företags strategi och därför är det av stor vikt att 
utformningen görs med stor beslutsamhet. Då denna strategi ska verka för företaget i många 
år framöver är det viktigt att de hittar aktiviteter som är av vinning. Dessutom är det viktigt att 
strategin har ett framtidsfokus då de strategiska besluten görs för framtiden. Vissa beslut 
känns omotiverade idag men bra för morgondagen. Det är därför viktigt att implementering av 
verksamhetsstrategin görs med stor beslutsamhet, då det kommer påverka företagets framtid.  

3.2.1 Implementering 

Innan det kan beslutas om företagets mål och policys är det ett måste att se till företags 
styrkor, svagheter, möjligheter och hot i en så kallad SWOT-analys. Detta kommer göra 
grund för företags tillvägagångssätt i de strategiska besluten. Dessutom måste företaget se till 
de finansiella resurserna som finns tillhanda och se till de risker som företaget kan utsättas 
för. Denna analys över företaget brukar kallas för den ekonomiska strategin enligt Andrew 
(1999). Hur företagets strategiska val ser ut beror på hur mycket risk företaget är villig att ta 
men även vilken vinst företaget vill göra. Val av strategi är inte bara de ekonomiska delarna i 
ett företag utan även andra värderingar bör influera företagets strategi. Strategivalet ska 
motsvara det som företaget vill göra med sin verksamhet. Det finns dessutom en etisk del i 
företagets utformning av strategi i termer av vad företaget bör göra. (Andrews 1999) Innan 
strategin kan bli färdigställd är det en självklarhet att en förteckning över styrkor och 
svagheter måste kartläggas inom företaget. Annars finns det risk för att strategin utgår ifrån 
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vad man vill uppnå och inte utifrån vad som är möjligt. Det är inte bara företagets anställda 
som berörs av valet av strategi. Det är viktigt att företaget handlar etiskt rätt då förväntningar 
finns om att företaget bidrar till ett bättre samhälle. För svenska företag är det dessutom 
viktigt att utformning görs i åtanke med den fackliga organisationens krav på företaget. Enligt 
den traditionella strategiteorin berör enbart den ekonomiska strategin de resurser företaget 
innehar. Detta menas med vilket kapital företaget kan utnyttja. Att se över den ekonomiska 
strategin är av stor vikt då detta kan vara grund för hur företagets övriga strategi kan se ut. 
Om företaget inte har kapital kan de inte ha de strategiska mål som tidigare önskats.  
 
Prahalad och Hamel (1999) är av den uppfattningen att det är viktigt att företagsledningen 
lägger ned god tid till att utveckla en företagskultur som avspeglar de strategiska beslut som 
företaget har antagit. Hur företagskulturen ser ut beror på företagets uppbyggnad samt dess 
tidigare strategi och redan genomsyrande företagskultur. Den strategiska kulturen bygger på 
beslut som görs på styrelsenivå, men det är av stor vikt att detta förmedlas till berörda parter 
inom företaget på lägre nivåer. För att företagskulturen ska bli effektiv behöver företaget 
arbeta med teamwork, göra det lättare att genomföra förändringar samt att det måste finnas en 
vilja till förändringar. Att företagskultur redan börjar på styrelsenivå är inget nytt men det är 
viktigt att inte glömma vilken viktig roll som företagsledningen har genom hela företaget även 
om deras inflytande är lägre i vissa delar av företaget. Företagsledningens roll är viktig för 
utformningen av strategi men det är även viktigt att de förmedlar ut strategin rätt till hela 
företaget.  En strategi som inte är tillräkligt förankrad i företagskulturen kan leda till osämja 
inom företaget då berörda parter kan känna sig bortglömda.  

3.2.2 Ett komplext begrepp 

Det är inte helt enkelt att hitta en bra definition på begreppet strategi. Genom tiderna har flera 
olika skolor för strategier utvecklats som har olika tillvägagångssätt för implementering. Men 
det finns ett antal områden som berörs och ses som viktiga av samtliga skolor. Det som alla är 
överrens om är att strategin berör både organisationen och dess miljö. Dessutom kan 
begreppet strategi ses som komplext. Vid förändringar blir strategin från början ostrukturerad 
och innehar inga rutiner. Detta gör att ett företags verksamhetsstrategi blir av stor vikt för 
företagets välmående. Strategin är till för företagets stora övergripande strategiska val men 
även mindre val så som produktionsprocesser. Strategier kan existera på olika nivåer inom 
företaget. (Chaffee 1985) Chaffee bevisar att begreppet är svår att handskas med även om det 
ger välmående för företaget och dess företagskultur. Det är svårt att implementera om ingen 
kunskap finns. Men Chaffee visar även att det är viktigt att se till företagets helhet och inte 
enbart den finansiella aspekten för företagets verksamhetsstrategi.  
 
Utifrån vad Chaffee skriver om de gemensamma områdena för de olika strategiskolorna har 
Mintzberg, Ahlstrand och Lampel (1998) funnit att det både finns för- och nackdelar med 
strategier: 
 

i. Strategier ger företaget ett mål och direktioner över hur målet ska nås. 
ii.  Strategier främjar aktivitet inom företaget. 
iii.  Strategier tillhandahåller information för att kunna ge förståelse över hur företaget 

fungerar. 
iv. Strategier minskar oklarheter inom företaget. 
v. Strategier kan överskugga problem. 

vi. Strategier kan stoppa nytänkande om strategin styr verksamheten för mycket. 
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Även om företagets verksamhetsstrategi är menad att ge förbättring finns det även en 
problematik som kan hämma företagen. Eftersom att företagets verksamhetsstrategi ger mål 
och direktioner samt minskar oklarheter är det viktigt att den inkluderar skattefrågorna som 
fått stor betydelse. Företags verksamhetsstrategi bör skapa förbättringar så att företaget kan 
tillfredställa sina intressenter. Lindholm, Gibler och Leväinen diskuterar vikten av att skapa 
aktieägarvärde som en del av företagets verksamhetsstrategi.  

3.3 Värdeskapande i företag genom strategier 

3.3.1 Aktieägarvärde 

Då företags verksamhetsstrategi är beroende av företagets syfte och mål är det av intresse att 
studera vad som driver företag i allmänhet. Eftersom att aktiebolag ägs av dess aktieägare är 
teorin om aktieägarvärde relevant. Värde kan ofta uppfattas som synonymt med vinst då 
företags resultat är enkelt att mäta men dock finns det även icke-finansiella faktorer som 
skapar värde för företag så som exempelvis kundnöjdhet och innovationsintensitet (Kaplan 
och Norton 2001). Aktieägare kan exempelvis vilja att företaget ska minimera kostnaderna, 
däribland skattekostnaderna, för att utöka vinsten. 
 
Lindholm, Gibler och Leväinen (2006) argumenterar i sin studie, ideologin om 
aktieägarvärde, att värde skapas för företag genom att maximera välfärden för alla aktieägare. 
Valet att ha värdemaximering som företagets drivkraft måste överensstämma med företagets 
vision och strategi. Företagets verksamhetsstrategi ger direktiv till företagets alla enheter för 
att fungera som en helhet. Utformning av strategier är både kostsamt och tidskrävande 
eftersom att företaget behöver kartlägga sin verksamhet med en SWOT-analys som tidigare 
beskrivits. Ett annat problem kan vara att identifiera de mest centrala principer och beslut som 
krävs för att nå företagets mål, och fokus är ofta företagets kostnader. Företagens finansiella 
prestationer är korrelerade med att skapa värde och kvalitet samtidigt som tillfredsställda 
kunder leder till bättre resultat. Det finns även studier som visar på att om de anställda är 
tillfreds så skapas det högre inkomster och vinster för företaget. (Lindholm et al. 2006) 
Företagets aktieägare har som tidigare nämnts fokuserat mer på företagets kostnader och 
eftersom att skatt ses som en kostnad bör även denna minimeras för att öka värdet för 
aktieägarna.  
 
För att utöka företagets värde har Lindholm et al. (2006) utformat en modell utifrån en studie i 
fastighetsbranschen, som visar hur välfärden för ägarna kan maximeras med hjälp av ett 
företags verksamhetsstrategi (se figur 2). Företagets verksamhetsstrategi baseras på dess 
visioner och mål. De övriga strategierna, där inkluderat skattestrategin, bidrar till företagets 
verksamhetsstrategi och implementeras på företagets samtliga nivåer. Detta ger ett ökat 
företagsvärde genom att företagets beslut grundar sig på företagets verksamhetsstrategi som i 
sin tur maximerar välbefinnandet för ägarna. 



 

 

Figur 2 Processen från företagsstrategin till tillfredställda aktieägare
 
Trots att studien endast innefattar fastighetsbranschen ger den en generell förklaring på hur 
företag kan gå tillväga för att skapa ett ökat företagsvärde. Studien ger en förståelse över 
processen att öka aktieägarvärdet och hur stor funktion företagets verksamhetsstrategi, 
tillsammans med skattestrategin, har för ett ökat värde. Som modellen visar behövs det både 
finansiella och icke-finansiella aspekter att beakta för att få en kraftfull v
som går i linje med Kaplan och Nortons Balance
aktieägarvärde.  

3.3.2 Balanced Scorecard

Enligt Kaplan och Nortons (2001) 
vara balanserad ur både finansiella och icke
värde måste alla finansiella aspekter inkluderas, så som företagets lönsamhet och finansiella 
ställning. Skatteplanering, som begrepp, fokuserar enbart på den finansiella delen i företag
där de finansiella resurserna som vinster och kostnader står i fokus. För företag är skatt en 
betydande kostnad och ur ett skatteplaneringsperspektiv är det huvudsakliga målet att 
eliminera dessa kostnader. En skattestrategi däremot kan vidga företagets
Norton (2001) anser i likhet 
företaget även bör inkludera de icke
personalutveckling och innovationsintensitet. De två 
aktieägarna är tillväxt och vinst men företagets huvudmål måste indirekt stödjas utifrån alla 
fyra perspektiv representerade i Balanced Scorecard
affärsprocessperspektiv samt 
och Norton 2001). Utformningen av företagets skattestrategi bör därför innefatta både 
finansiella och icke-finansiella aspekter för att strategin ska skapa ett övergripande långsiktigt 
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värde. Dessa typer av processer ska komma att skapa ett högre finansiellt värde för företagen i 
form av vinst. 

3.4 Att optimera vinst 
Vinst är en betydande faktor för många företag, för att skapa ett långsiktigt värde för 
aktieägare menar Lindholm et al. (2006). Värdemaximering, vilket också inkluderar 
vinstoptimering, är en genomgripande aspekt som återspeglas i företagets visioner och mål. I 
figur 2 skapar vinstoptimeringen ett ökat företagsvärde, vilket leder till maximerat 
tillfredsställda aktieägare. I grunden betyder detta att företagen vill maximera vinst genom att 
bland annat minimera kostnader. Tillvägagångssätten kan vara olika beroende på 
företagskultur och val av strategi. I nästkommande stycke ger vi exempel på synsätt för att 
minska kostnaderna. 

3.4.1 Earnings Management 

Earnings Management är ett redovisningsperspektiv där de lagar och regler som ska användas 
inom företaget endast följs minimalistiskt. Earnings Management framkommer då chefer 
väljer redovisningsmetoder som fokuserar på en snabb och kraftig ekonomisk vinning. (Healy 
och Wahlen 1999) En studie av Greenfield, Norman och Wier (2008) visar att det finns en 
relation mellan företagets etiska attityd och hur de väljer att ta sina beslut. Studiens resultat 
visade att skillnader fanns mellan om företag är relativister3 eller idealister4. Det är mer 
sannolikt att Earnings Management används av relativister än av idealister. Ett företag som 
använder sig av en filosofi som grundar sig i Earnings Management bör ha betydelse för hur 
skattefrågorna behandlas i företagets verksamhetsstrategi. Eftersom skatt ses som en kostnad i 
aktiebolag borde kostnaden vara diskuterad i ledningen och en plan bör finnas över hur beslut 
rörande skattefrågor ska hanteras. I Earnings Management är kostnaderna i fokus och därför 
bör aggressiv skattehantering så som skatteplanering vara mer vanligt förekommande. Ett 
företag som har en filosofi och en etisk attityd att koncentrera sig på en kortsiktigt hög 
ekonomisk vinning bör behandla sina skattefrågor genom att ha fokus på en minimering av 
skattekostnader.  

3.4.2 Bootstrapping 

Bootstrapping är en term som har sin grund i ett gammalt ordspråk som innebär att ”ta sig 
själv samman och dra åt svångremmen” vilket i stort betyder att skapa någonting av ingenting 
(Woodroof 2000). Winborg och Landström (2000)  förklarar att begreppet Bootstrapping 
innebär att minimera mängden av skulder och kostnader inom företaget så att finansiering från 
banker och investerare blir lägre. Deras studie grundar sig endast på mindre företag, men de 
tar upp de möjligheter som finns för företag att använda Bootstrapping. Mest använda 
metoderna enligt studien hos de mindre företagen är att köpa begagnat material istället för 
nytt, söka reda på de bästa villkoren hos leverantörer och undanhålla chefers löner. Dessa 
åtgärder utförs för att reducera kostnaderna utan att minska företagets resurser. (Winborg och 
Landström 2000) När företag tar beslut som gäller att ”dra åt svångremmen” bör skattefrågor 
uppmärksammas eftersom att skatten kan vara en betydande kostnad då det i större företag 
ofta berör stora kostnader. Beroende på företagens verksamhetsstrategi kan Bootstrapping 
vara ett aktuellt ämne för företag för att kostnadseffektivisera skattehanteringen. Likväl gäller 
studien på större företag eftersom att det alltid är viktigt att ha kontroll över sina kostnader 

                                                 
3 Relativister har en informell syn på hur beslut ska avgöras (Greenfield et al. 2008) 
4 Idealister fokuserar på människans välfärd i stort (Greenfield et al. 2008) 
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oberoende företagsstorlek. De lagar och regler som gäller för företaget har stor betydelse för 
dess möjligheter att vinstoptimera då högre kunskaper ger bättre kontroll.  

3.5 Lagar och regler  
För att skapa mer förståelse inom ämnesområdet följer ett avsnitt som berör relevanta skatter 
och redovisningsmässiga regler. Skatter är en väsentlig kostnad för företag och därför måste 
vi kartlägga de grundläggande skatterna som påverkar resultatet. Beroende på vilka skatter 
som påverkar företaget blir behandlingen av skattefrågor mer eller mindre relevanta för 
företagets strategiska beslut. De skatter som vi valt att ta upp är de som är mest omdiskuterade 
och står för den största delen av företagens skattekostnader. Innan vi berör lagarna specifikt 
ger vi grundläggande information om aktiebolag som skattesubjekt.  
 
Grundläggande är att aktiebolag är en egen juridisk person som skattar för sin vinst, detta då 
aktiebolaget är ett självständigt skattesubjekt och beskattas för samtliga inkomster i 
näringsverksamheten (Lagen (1999:1229) om inkomstskatt). Grunden för företagets 
beskattning är baserad på den princip som finns i Sverige angående god redovisningssed. För 
att få fram det beskattningsbara resultatet måste dock det bokförda resultatet justeras enligt ett 
antal bestämmelser i skattelagstiftningen. Företaget betalar månadsvis in en preliminär skatt, 
så kallad F-skatt. Preliminärskatten grundar sig i tidigare beskattning och det verkliga utfallet 
beror huvudsakligen på de skatter som följer nedan. Justering görs när den preliminära skatten 
skiljer sig från den verkliga. (Skatteverket 2008) 

3.5.1 Redovisningsmässiga regler och skatter för ak tiebolag 

Företag får enligt lag göra en redovisningsmässig avsättning till periodiseringsfond på 
maximalt 25 % av inkomsten varje år, men avsättningen måste återföras senast det sjätte 
beskattningsåret (Lagen (1999:1229) om inkomstskatt). Dock erläggs avsättningarna till 
periodiseringsfonden till beskattning som påbörjats 1 januari 2005 och senare, vilket kan bidra 
med att nyttjandet av periodiseringsfonden inte alltid är lönsam (Skatteverket 2008). Hur stor 
beskattningen av avsättningarna till periodiseringsfond är beror på statslåneräntan (Lagen 
(1999:1229) om inkomstskatt). Lagändringen skapades för att finansieringsmässigt balansera 
avskaffandet av arvs- och gåvoskatten samt sänkningen av förmögenhetsskatten (Prop. 
2004/05:38). Då avsättningar till periodiseringsfond ger en tillfällig skattelättnad innebär detta 
något som företag kan använda sig av vid planering på kort sikt men även av intresse att 
reflektera över vid strategiska beslut gällande skattekostnader.  
 
Företag betalar skatt på sin nettointäkt vilket är efter att bland annat avskrivningar har dragits 
av. Avskrivningar fördelas planmässigt över tillgångens nyttjandeperiod. Felaktiga 
avskrivningar kan ge upphov till skattefel vilket innebär skillnaden mellan den skatt som 
skulle ha blivit fastställd och den som i praktiken blev fastställd. (Skatteverket 2008) Om en 
tillgång blir omvärderad kan det uppstå en temporär skillnad mellan det skattemässiga värdet 
på tillgången och det redovisade värdet vilket leder till att företaget får en uppskjuten 
skatteskuld eller skattefordran. Utifrån detta kan företag få skattemässiga fördelar. (IAS 12 
2008) Företags avskrivningsrutiner påverkar dess skattekostnader och därför bör 
redovisningsmässiga policys och rutiner vara väl förankrade och diskuterade i företaget så att 
de mest fördelaktiga strategiska besluten tas. Beroende på hur företag hanterar sina 
redovisningsmässiga policys, bör det ha betydelse för hur skattefrågorna hanteras.  
 
Bolagsskatten som aktiebolaget betalar har sedan 1 januari 2009 sänkts från 28 % till 26,3 % 
på vinsten (Lagen (1999:1229) om inkomstskatt; Prop. 2008/09:65). Sänkningen av 
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bolagsskatten minskar kostnaderna för att behålla vinstmedel i aktiebolagens verksamhet 
vilket understryks av en studie genomförd av Huizinga och Laeven (2006) som visar att 
sänkningen av bolagsskattesatsen kommer att öka Sveriges redovisade vinst. Detta då 
skattereglerna även kan påverka i vilket land som företaget föredrar att redovisa sin vinst i, då 
en lägre skatt kan locka fler företag att beskatta sin vinst i Sverige (Prop. 2008/09:65). 
Bolagsskatten påverkar även aktiebolagens kapitalkostnad för investeringar vilket innebär att 
en sänkt bolagsskatt ger en lägre kapitalkostnad. Lee och Gordon (2005) visar i sin studie 
sambandet mellan att en lägre kapitalkostnad kan leda till mer investeringar och ökad 
produktion. För att företag ska kunna skapa tillväxt är en sänkt bolagsskatt en betydelsefull 
reformåtgärd, både ekonomiskt samt politiskt (Prop. 2008/09:65). Eftersom att bolagsskatten 
påverkar företags investerings- och utvecklingsmöjligheter samt att den står för en stor del av 
företags skattekostnad är det av stor vikt att företag har belyst detta faktum och tagit rätt 
beslut gällande hur denna skatt ska hanteras.  
 
Vid utdelningar på kapitalplaceringsaktier behöver aktiebolag betala skatt för den del av 
vinsten som lämnas ut till aktieägarna. Om ägarna i sin tur säljer sina aktier kommer 
utdelningen åter att beskattas i privatpersonens deklaration, vilket även gäller om ett företag 
säljer sin andel av aktier. Detta innebär att den sammanslagna skattesatsen blir betydligt högre 
på den utdelade vinsten och det skapas en dubbelbeskattning på aktiebolagets utdelningar. 
(Skatteverket 2008) Ett företag kan även inneha näringsbetingade aktier vilket är de aktier 
som ett företag äger i ett annat företag, vilket exempelvis förekommer inom koncerner.  Den 
vinst som företaget får på de näringsbetingande andelarna ska inte beskattas, och 
utdelningarna i detta fall blir då skattefria. (Lagen (1999:1229) om inkomstskatt) Möjligheten 
för företag att sälja exempelvis sitt dotterbolags aktier skattefritt vid avyttring skapar 
incitament till att utforma strategier och planer över hur dessa kan utnyttjas inom koncernen.  
 

Mervärdesskatt, även kallad moms, betalas av alla som konsumerar varor och tjänster. 
Företag som har en omsättning som görs i en yrkesmässig verksamhet5 är skatteskyldiga till 
att betala moms. Däremot är momsen inte en direkt kostnad för företag då de har en utgående 
moms på sin försäljning som betalas av kunden, samtidigt som de har en ingående moms på 
sina inköp. (Skatteverket 2008) Även om kostnaden inte kommer att beröra företaget i 
längden är detta en skatt som måste beaktas. Då aktiebolag har en omsättning som görs i en 
yrkesmässig verksamhet uppfyller de kraven för skatteskyldighet till moms. 
 
En vara beskattas dock i Sverige endast om den är omsatt i Sverige och vid utrikeshandel 
finns särskilda bestämmelser. Beroende på ifall handeln sker med länder inom den Europeiska 
Gemenskapen eller utanför detta område gäller olika regler. Vid handel med ett EG-land råder 
fri rörlighet med varor och tjänster vilket innebär att det inte finns några gränskontroller utan 
att det är upp till företaget att se till att momsen betalas. Vid inköp av varor utanför EG-
området debiteras däremot en så kallad importmoms av Tullverket. Vid export ska moms 
däremot inte tas ut då export är momsfritt. Skattesatsen för momsen i Sverige är i dagsläget 
normalt 25 %, men den kan vara reducerad till 6 % eller 12 % beroende på varor. Jämfört med 
de övriga skattesatserna i länder inom EG är den förhållandevis hög. Om ett företag i Sverige 
exporterar varor till ett annat land inom EG-området är det svenska företaget undantagen från 
skatt och ska då uppge EG-landets momsregistreringsnummer i redovisningen. Det EG-land 
som har tagit emot varorna ska då betala den moms som gäller i dennes land. (Skatteverket 
2008) Beroende på vilka kontakter med utlandet företaget har blir momsfrågor mer eller 
mindre centrala. Då momsbeloppet skiljer sig beroende på land blir internationell handel en 

                                                 
5 Verksamheten definieras som yrkesmässig då den bedrivs självständigt, varaktigt och med vinstsyfte 
(Skatteverket 2008).   
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mer komplex fråga för stora företag med internationell anknytning. I dessa fall är det viktigt 
att företag har ordentlig insyn i momsreglerna och utformat planer över hur dessa ska 
hanteras. 
 

Utöver vanliga skattesatser så finns det även så kallade punktskatter som beror på vilken 
bransch företaget agerar i. De särskilda produkterna som berörs av denna punktskatt är bland 
annat alkohol, tobak, energiprodukter, spel- och lotteri, reklam och avfall. (Skatteverket 2008) 
Dessa punktskatter finns uppräknade i sin helhet i Lagen (1997:483) om skattebetalning. 
Företag kan även drabbas av skattetillägg vilket är en särskild avgift som erläggs ifall 
företaget lämnar in oriktiga uppgifter i deklarationen vilket kan bidra till att företaget betalar 
för låg skatt (Skatteverket 2008). Detta bidrar till att skattetilläggsavgiften kan avskräcka 
företag att vara risktagande gällande skattefrågor. En skattestrategi kan tydliggöra för företag 
hur de ska hantera skattefrågor så att detta skattetillägg inte förekommer. Dessa skatteregler 
gäller för de enskilda företagen men ej för koncernen i stort. För koncernen finns det andra 
möjligheter och dessa skatterelaterade frågor berörs nedan.  

3.5.2 Skatterelaterade koncernfrågor 

En koncern i Sverige utgör inte ett skattesubjekt utan det är de enskilda företag inom 
koncernen som utgör det självständiga skattesubjektet. Koncernbidrag gör det möjligt för 
vinstutjämning mellan företag genom att ett företag överför överskott till ett annat företag där 
det har uppstått en förlust. För att det ska vara möjligt med koncernbidrag med avdragsrätt 
måste vinstföretaget inneha mer än 90 % av andelarna i förlustföretaget. (Skatteverket 2008) 
 
Koncernbidraget kan användas genom att ett aktiebolag med överskott kan vinna på att köpa 
upp andelar i ett förlustföretaget så att den ingår i koncernen och då kunna utnyttja dess 
förluster. Detta är lönsamt för båda företagen genom att vinstföretaget får en sänkt skatt 
medan förlustföretag får lägre förluster då vinsterna omfördelats på de två företagen. Ur 
Skatteverkets synvinkel ses detta som skatteplanering och för att hämma handel med 
förlustföretaget finns det förhinder som minskar möjligheterna till att göra lönsamma affärer 
med underskott i företag. Detta betyder att, för att koncernbidraget ska få en skatterättslig 
verkan måste de villkor som ställs i 35 kapitlet i inkomstskattelagen vara uppfyllda. 
(Skatteverket 2008) Ett av dessa villkor gäller att båda företagen är tvungna att redovisa 
koncernbidraget vid samma års beskattning för att motverka att beskattningen av koncernens 
vinster förflyttas fram ett år. Ett annat villkor förhindrar att ett vinstföretag ska kunna köpa 
upp ett förlustföretag och kunna kvitta resultaten mot varandra med hjälp av bidraget genom 
att dotterföretaget måste ha varit helägt under båda företagens hela beskattningsår. (Lagen 
(1999:1229) om inkomstskatt) 
 
Som tidigare nämnts i bakgrunden så finns det kryphål i lagtexten som gör det möjligt för 
företag att undgå beskattning genom så kallade räntesnurror. Detta beräknas kosta svenska 
staten sju miljarder svenska kronor i uteblivna skatteintäkter och därför anser Skatteverket att 
det är viktigt att eliminera dessa kryphål. Skatteverket lämnade in ett förslag i juni 2008 
gällande rätten att dra av ränta på vissa skulder då de har uppfattat att ett antal koncerner gör 
sina ränteavdrag i Sverige men ränteintäkterna beskattas lågt eller inte alls (Skatteverket 
2008). Detta är möjligt eftersom att vinster som kan uppstå vid avyttring av näringsbetingande 
andelar inte ska beskattas, som tidigare nämnts (Lagen (1999:1229) om inkomstskatt). 
Samtidigt i samma lag finns det en huvudregel som gör det möjligt att dra av ränta på 
vinstandelslån. En ökad internationalisering och gränsöverskridande transaktioner är faktorer 
som bidrar till att dessa skatteplaneringsförfaranden påträffas (Skatteverket 2008). 
Skatteverkets studie om vilka effekter detta kryphål har för svenska statens skatteintäkter 
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visar på att aktiv skatteplanering förekommer. Faktumet att svenska företag använder sig av 
kryphål i lagtexten ger en bild av att skattefrågor borde vara omdiskuterade i företagens 
strategiska beslut. 
 
Konsekvenserna för företagen är att förändringen bara påverkar de företag som idag använder 
sig av dessa skatteplaneringsförfaranden medan andra företag vinner på mer likartade 
konkurrensvillkor (Skatteverket 2008). Den 1 januari 2009 infördes den nya lagen för att 
förhindra dessa så kallade räntesnurror (Regeringskansliet 2008). De ökade skatteintäkterna 
som kommer att skapas av den genomförda lagändringen ska användas för att minska företags 
skattebelastning (Regeringen 2008). Då Skatteverkets förslag har gått igenom innebär det att 
ett kryphål färre finns för koncerner och att skatteplaneringsmöjligheterna har minskat något 
inom detta område. Som ovanstående avsnitt förklarar finns det en komplex skattelagstiftning 
som företag måste beakta och därför finns det incitament för företag att skapa en skattestrategi 
där lagstiftningen är en central del. 

3.6 Utveckling av skattestrategi 
Vid utveckling av verksamhetsstrategi uttrycks företagets affärsidé som ska beskriva 
inriktning men kan även visa på dess konkurrensfördelar. Ofta inkluderas information om 
företagets kundkrets, produkt eller tjänst samt hur organisationen ska se ut för att kunna 
uppfylla företagets mål. (Nationalencyklopedin 2008) Som vi tidigare nämnt påverkar 
strategin olika delar av företaget, och även skattestrategin påverkas. Tidigare har skatt 
behandlats enbart som en kostnad men nu har skatter fått en ny innebörd som vi nämnt i 
bakgrunden. Skatten inhyser nya aspekter som kan göra det svårt för företag att veta hur det 
ska implementeras.  
 
En viktig del vid utveckling av verksamhetsstrategin innebär att företaget ser till de olika 
finansiella faktorer som kan påverka. Skatt är en av de faktorer som blir av stor vikt för 
företag som är verksamma i olika länder. Detta innebär att företaget har både nationella och 
internationella skatteregler att ta hänsyn till som får konsekvenser för hur företaget väljer att 
utforma sin strategi. (Hines 1999; Glaister och Frecknall Hughes 2007) 
 
Genomförda studier visar att de internationella skatteregler som företagen kan utsättas för, 
påverkar företagens val vid investering i andra länder, men även företagsbelåning, hur 
företaget kommer göra med internprissättning, utdelningar, royaltybetalningar samt var 
forskning och utveckling skall hållas. (Hines 1999; Glaister och Frecknall Hughes 2007) 
Vikten av företagets skattehantering vid val av strategi, speciellt för internationella företag, är 
ett område som inte benämns specifikt vid olika traditionella strategimetoder (Glaister och 
Frecknall Hughes 2007). Då konceptet blivit allt viktigare och fått större innebörd bör 
verksamhetsstrategin även innehålla policys angående skattehantering, särskilt då företag har 
flera länders skatteregler att hantera. 
 
Ett kritiskt moment vid utformningen av företagets hela verksamhetsstrategi anser Yancey 
och Cravens (1998) vara företagets skattestrategi och kräver därför hög grad av 
uppmärksamhet från alla berörda parter i företaget. Företagen måste utforma strategier som 
maximerar företagets värde och dess vinst och en åtgärd för att uppnå detta är att företaget 
minimerar sina skatter. Trots detta är det få företag som tar hänsyn till beskattningen i 
företagens verksamhetsstrategi. Yancey och Cravens visar på att detta är en fråga som berör 
företagsledningen. Dessutom är det viktigt att skattestrategin kommuniceras ut till alla parter. 
Vikten av en stark företagskultur gör sig påmind här då alla parter måste samarbeta för att 
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uppnå målen. Hur företags skattebeslut hanteras är olika beroende på vilket synsätt 
företagsledningen har på skatter.  

3.6.1 Beslutsprocessen för skatt 

Enligt Glaister och Frecknall Hughes (2007) finns det tre olika synsätt till hur företaget ska 
handskas med skatten i sin verksamhetsstrategi:  
 

i. Strategiska beslut går före skattebeslut (skattebesluten kommer för företagen att 
vara beroende av vilka strategiska beslut som företaget tar). 

ii.  Skattebeslut går före strategiska beslut (företaget för en proaktiv6 skatteinställning, 
detta för att förhindra oönskad extrabeskattning). 

iii.  Strategiska beslut och skattebeslut tas i samförstånd (företaget tar även här en 
proaktiv skatteinställning). 

 
Ovanstående olika synsätt visar hur företagen kan hantera skatt och hur det kommer att 
behandlas i företaget. Vilket synsätt som företaget väljer beror på vilka omständigheter som 
råder inom företaget.(Glaister och Frecknall Hughes 2007) Effekterna blir olika beroende på 
vilket val företaget gör angående synsätt om företaget är mer riskbenäget kan det välja att ha 
strategiska beslut som går före skattebeslut. Följderna till större risktagande är att kostnaderna 
kan accelerera. Om företaget däremot planerar skatt till sin strategi kan företaget ha en säkrare 
ställning genom att det finns en högre kontroll över kostnaderna. Graden av kontroll beror på 
hur företaget väljer att lägga upp sin strategi och hur stor frihet som ges i företaget.   

3.6.2 Strategival  

Vid en traditionell utformning av företagets verksamhetsstrategi, ser företaget till de framtida 
planer som företaget vill arbeta för samt de tidigare mönster som visat sig inom företaget. 
Företagets framtida strategi kan enligt Mintzberg et al (1998) kallas för planerad strategi och 
dåtida strategi kan kallas för företagets redan genomförda strategi. Glaister och Frecknall 
Hughes (2007) argumenterar i sin artikel för att företagets verksamhetsstrategi kan markeras 
på en skala, ett kontinuum, som på vardera sida om skalan visar extrema fall för hur strategin 
tillämpas. Det första extrema fallet är när företagets verksamhetsstrategi är välformulerad och 
strikt. Här finns det bara små eller inga möjligheter till att göra avsteg ifrån strategin inom 
företaget. Det andra extrema fallet är när företagets strategi inte innehåller någon formell 
strategisk planering. I detta fall ägnas enbart lite tid till avsiktlig strategiplanering. I de allra 
flesta fall, menar Glaister och Frecknall Hughes, att företagens verksamhetsstrategier oftast är 
en blandning mellan dessa extrema fall. Men författarna menar vidare dock att företag oftast 
lägger sin verksamhetsstrategi mer åt det formella och strikta hållet. Vid planering för 
företagets beskattning argumenterar författarna vidare för att dessa strategier bör vara mer åt 
det formella och strikta hållet. Detta då skatten ska vara en mer genomtänkt del av företagets 
strategiprocess. Det är viktigt för företaget att både se framåt och bakåt vid planering av 
strategin. Vissa delar av dåvarande strategier kanske har varit till stor nytta för företaget 
medan andra har varit sämre. Dessutom är det viktigt att företaget ser till vad de har för 
framtida mål. Om företagets verksamhetsstrategi går mot det mer strikta hållet, faller det 
naturligt att skattestrategi även är strikt då den har en betydande del av företaget. Då 
skattestrategin ska innehålla en strikt planering är det viktigt att framställa ett ramverk som 
står till grund för en effektiv hantering av skattefrågor.  

                                                 
6  Skydda sig mot framtida oönskade händelser (Nationalencyklopedin 2008). 
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3.6.3 Faktorer för att konstruera skattestrategins ramverk  

För en effektiv skattestrategi krävs det att företag tar fram ett ramverk av lagliga metoder för 
att minimera skattekostnaden. De punkter som företagen bör se över är skillnader som 
uppkommer beroende på jurisdiktion7, tidsperioder, organisationsformer, kontraktsformer 
samt koncernens olika aktiviteter.(Yancey och Cravens 1998) 
 
Jurisdiktionen är viktig inom ramverket vid frågan om skatt av den anledningen att företagens 
olika aktiviteter beskattas olika mycket. Olika länder har olika strategier för detta. Vissa 
länder erbjuder lägre skatt för olika aktiviteter för att stimulera till investeringar och 
anställningar, medan andra länder vill skydda sin egen industri och med det ha en hög 
skattesats. Skillnader finns även mellan olika länder angående regler som gör det möjligt för 
företagen att sätta vinsten i periodiseringsfonder och därmed minska på företagens 
skattekostnad. Svårigheter som kan uppstå under denna punkt är när skattestrategin görs 
isolerat av en person i företaget och inte tar hänsyn till hela företagets bästa. Den optimala 
strategin för företagens internationella skattestrategi är att kombinera detta med företagets 
verksamhetsstrategi. (Yancey och Cravers 1998)   
 
Stora företag har ofta olika aktiviteter i olika länder, så som produktion av varor eller tjänster. 
Ur ett skatteperspektiv kan företagen utnyttja dessa olika ekonomiska cykler som har olika 
tidsperioder. Företagen kan på ett lagligt sätt skjuta upp betalningarna av skatt. Anledningen 
till detta är för att företag ska kunna beskatta sin vinst till den lägsta skatten. Exempelvis kan 
företagens effektiva skattesatser ändras över tid. Som tidigare nämnt kan vinster från 
företagets andra aktiviteter i andra länder förflyttas från den vinstdrivande enheten till den 
förlustdrabbade enheten genom koncernbidragsmöjligheten och därmed utnyttjas den låga 
beskattningen i ett land till företagets fördel. I och med detta betalar den ena enheten skatten 
för en annan enhet. På samma sätt kan företaget skjuta upp skatt när tiderna är bra i de länder 
där skatterna är höga genom att skriva köpkontakt med lågt pris för att sedan i framtiden då 
tiderna är sämre erbjuda underhållning och uppgradering till ett högre pris. (Yancey och 
Cravers 1998) 
 
Företagens val av organisationsform får olika konsekvenser för företagens belastning av skatt, 
men även olika lagliga förpliktelser i olika länder. Om en utländsk enhet är organiserad som 
ett dotterföretag, har moderföretaget möjlighet att skjuta upp dotterföretagets uppskattade 
vinst fram till dess att utdelning distribueras till moderföretaget. Detta för att undvika 
dubbelbeskattning i två länder. Organisationer kan även delas upp så att varje enhet består av 
en gren av hela företaget. I detta fall kommer alla enheters vinster läggas ihop till företagets 
hela vinst och beskattas sedan därefter. I vissa fall kan företag nyttja ett partnerskap med 
andra företag i andra länder för att minska företagets beskattning. Vid ett partnerskap kan den 
utländska enheten undgå beskattning då vinster och förluster som ska beskattas går direkt till 
företagets partner och beskattning av företagets utländska enhet undgås helt. Varje val av 
organisationsbyggnad kommer att få en skatteeffekt. Det val som innebär mest vinning ur 
företagets skattestrategi kanske inte är till fördel för företaget och därmed är det även viktigt 
att begrunda företagets val av organisation. Olika organisationer är bra för olika 
verksamhetsområden. (Yancey och Cravers 1998) 
 
När Yancey och Cravers (1998) diskuterar företagens olika kontraktsformer, menar 
författarna de olika finansieringsformerna som företagen kan använda för att finansiera 
enheter och därmed få olika beskattningar. Om finansieringen visas som en skuld eller som en 

                                                 
7 Juridiska regler som innefattar geografiskt område (Nationalencyklopedin 2008). 
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del av eget kapital kommer företaget att behandlas olika skattemässigt då räntekostnaderna 
kan skrivas av vid skulder, medan ingen avskrivning är möjlig om det värderas som en del av 
det egna kapitalet. Operationella beslut är även viktiga för företagen att se över. Företag kan 
välja att hyra in personal eller anställa egna, detta får olika konsekvenser. Företag måste även 
begrunda frågor som berör om företagen ska äga sina tillgångar eller använda sig av 
leasing.(Yancey och Cravers 1998) 
 
Yancey och Cravers (1998) skriver, att det som företagen bör oroa sig över är de 
skatteeffekter som företagen får, beroende på de aktiviteter företagen har. Ett moderföretag 
kan förse ett dotterföretag med forskning, finansiering, produktion och marknadsföring. När 
dotterföretaget sedan betalar exempelvis royalty till moderföretaget kommer avgiften att 
beskattas som en inkomst i moderföretaget. Men även aktiviteter som ger företagen ett ökande 
värde kan leda till högre beskattning av de nya inkomsterna. För att företaget ska minimera 
sina skatter måste företaget tänka på alla aktiviteter i dess olika faser. Vissa aktiviteter är 
eftersträvvärda för företagets strategi medan andra aktiviteter inte är det då konsekvenserna är 
ökade skattekostnader istället för minskade skattekostnader.   
 
Slutsatserna för Yancey och Cravers (1998) är för att ett företag ska skapa en bra 
skattestrategi måste företagen se både till de faktorer och de aktiviteter som berörs av skatt 
men även de faktorer som inte berörs. Ibland kan fördelarna vid implementeringen av 
skattestrategier vara mindre än de kostnader som uppstått vid införandet av skattestrategin. 
Därför är det viktigt att företagens alla berörda parter vet vilka skattemässiga effekter som 
företagen står inför beroende på vilka finansiella och operationella beslut som görs inom 
företagen.  Genom att ta hänsyn till dessa punkter i ramverket kan företaget få en bra strategi 
för dess skatter. Yancey och Cravers har visat på att företag inte längre enbart kan se till de 
finansiella aspekterna för att minimera skatterna utan måste även ta hänsyn till flera faktorer 
som berör den effektiva skattestrategin. En finansiell aspekt som koncerner kan använda sig 
av för att kostnadsminimera är internförsäljning då koncernen använder sig av en intern 
politik för att minimera den beskattningsbara inkomsten.  

3.6.4 Internprissättning  

Företag som har verksamhet i andra länder kan använda sig av så kallad transfer pricing eller 
internprissättning för att minimera sin beskattningsbara inkomst. Dotterföretaget som har 
verksamhet i ett annat land än moderföretaget beskattas enligt de nationella skattelagarna i det 
verksamma landet. Moderföretaget kan utnyttja detta i sin skatteoptimering och ”sälja” sina 
produkter till dotterföretaget. Dotterföretaget i sin tur säljer därefter vidare dessa produkter till 
en utomstående part. Internprissättningen för produkterna är det pris som moderföretaget gav 
dotterföretaget för att köpa produkterna. Eftersom lagen tillåter flexibilitet kan företaget på 
detta sätt maximera den beskattningsbara inkomsten i det land där skattenivån är låg och 
minimera den beskattningsbara inkomsten i de länder där skattenivån är hög. 
Internprissättningen kan minimera den totala skatten för både moder- och dotterföretag. 
(Styron 2007) Inom koncernen elimineras alla internvinster och därmed exkluderas från 
koncernens beskattningsbara vinst. Med andra ord är internprissättningen av det interna värdet 
på produkter, teknologi, råmaterial eller service mellan olika enheter inom företaget. Ur ett 
skatteperspektiv lönar sig internprissättningen bara när moder- och dotterföretag bedriver 
verksamhet i olika länder med olika skattesatser. (Yancey och Cravens  1998)  
 
Enligt Styron (2007) finns det olika metoder för hur företagen kan bestämma internpriset, 
men den vanligaste och enklaste metoden är att jämföra priser med ett så kallat 
”armlängdspris”. Vilket betyder det pris som råder när två oberoende företag säljer produkter 
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till varandra. Däremot måste det oftast göra justeringar då produkterna inte alltid är 
likvärdiga. Företagen måste därför beakta faktorer så som kvalitet. Att använda sig av 
internprissättning är vanligt förekommande och en väsentlig del för företag som är 
verksamma i olika länder och därför blir det en viktig det för företagets beskattning och bör 
vara diskuterad i dess strategi.  
 
Många länder använder sig utav regler för hur internprissättningen ska gå till. Detta för att rätt 
skatt ska betalas i rätt land. Det regler som tillämpas i Sverige för internprissättning bygger på 
OECD-standarder. (Skatteverket 2008) Sedan årsskiftet 2007 trädde nya bestämmelser i kraft 
angående dokumentationskrav för företagets internationella transaktioner. Ramverket för 
dokumentationsreglerna återfinns i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och 
kontrolluppgifter. Ramverket ger hänvisningar för hur företaget ska beskriva företaget, 
organisationen och verksamheten, men även en beskrivning av transaktionen. Vad 
transaktionen omfattar samt av vilken karaktär den är. Företaget ska dessutom genomföra en 
funktionsanalys samt beskriva vilken prissättningsmetod som använts. Till sist ska företaget 
genomföra en jämförbarhetsanalys. Dessa regler ska bidra till att varje intressent får en rättvis 
del av transaktionerna, exempelvis att berörda skattemyndigheter får rätt del av 
skattekostnaderna. Som tidigare nämnts i bakgrunden har de nya dilemman, som etik och 
moral, fått en större inflytelse då skatt har blivit en mer central del för företaget.  

3.7 Etik till skatteplanering 
Vissa företag som strävar efter att vinstoptimera har en aggressivare syn på att minimera 
kostnaderna och på så vis öka resultatet, som både Bootstrapping och Earnings Management 
teorin visade på. Skatteplanering är för många synonymt med att minimera skattekostnaderna 
vilket är som redan sagt lagliga sätt för företag att betala mindre skatt. Detta då företagen kan 
röra sig i de gråzoner som inte lagar och regler täcker. I dessa fall får det etiska perspektivet 
en viktig del i skatteplaneringen och beror på hur riskavert företaget är. Skatteplanering skulle 
inte vara möjligt om det inte fanns gråzoner i redovisningen. Penno (2008) hävdar att det är 
väl accepterat att redovisningens ramverk består av olika regler och i likhet med andra regler 
som berör lagar finns det gråzoner då reglerna inte är fullständiga eller är osäkra. Detta gör att 
redovisningssystemet får vagheter där det varken finns rätt eller fel, utan bedömningar görs 
utifrån tidigare falls resultat. Vagheter i systemet är tätt bundet till principbaserad redovisning 
menar Penno. Principbaserad redovisning är att redovisningsstandarderna bygger på generella 
principer istället för fasta regler. Detta ger mer flexibilitet jämfört med regelbaserad 
redovisning. Däremot blir det analogiska8 resonemanget än mer viktigt då det finns 
möjligheter till olika tolkningar av de generella principerna än i bestämda regler.  
 
Att undvika beskattning är enligt Torgler (2003) inget nytt ämne utan har funnits lika länge 
som begreppet skatter. Tidigare forskning har visat en positiv inverkan på skattemoralen då 
människor känner tillit till Regeringen samt att de känner stolthet över sitt land. Dessutom kan 
det finnas en religiös inverkan som gör att skattemoral är hög i ett land. Riahi-Belkaouis 
(2004) argumenterar för att när länder ger stor ekonomisk frihet till sina medborgare, samt 
förser landet med en viktig lånemarknad, har effektiva konkurrenslagar men även har höga 
moraliska normer kommer skattemoralen att höjas i landet. Det handlar om att Regeringen i 
landet måste garantera ett socialt kontrakt som underhålls för att medborgarna ska känna att 
de vill betala skatt. Företag måste känna att de får ut något av sin verksamhet mer än att de 
betalar skatt. Därför är det viktigt att Regeringen underlättar för företag att bedriva sin 
verksamhet. Som vi beskrivit ovan har en sänkning gjorts av företagets bolagsskatt vilket är 
                                                 
8 Bedömningar som görs utifrån tidigare falls beslut. 
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ett sätt att ge tillbaka till företag. Ett bra arbetsklimat lockar för investering i landet. Även om 
studien är baserad på privatpersoner anser vi att studien även går att implementera på företag. 
 
Elffers (2000) har funnit att det finns tre steg som måste uppfyllas för att människor väljer att 
inte betala skatt och enligt författaren är det en lång väg till att människan gör detta val. Det 
första steget är att personen måste ha en vilja att inte betala skatt. Varje skattebetalare 
överväger fördelar med att betala skatt med dess nackdelar och väljer det alternativ som är 
mest värt. Det andra steget handlar om att ha möjligheten eller kunskapen till att genomföra 
skatteplaneringen. Om de två första stegen är uppfyllda är det tredje steget att våga genomföra 
skatteplaneringen. Det är viktigt att överväga vilka fördelar denna skatteplanering får. Elffers 
studie är befäst på individers val av skatteplanering, men teorin kan även implementeras på 
företags skatteplanering. Hos företag måste det finnas en vilja samt kunskapen för 
genomförande. Om företaget inte kan uppfylla dessa villkor kan ingen skatteplanering äga 
rum. Detta visar att företaget måste ha goda kunskaper inom området beskattning.  
 
Torgler (2003) menar att det viktigaste med Elffers trestegsmodell är att inte få människor att 
överskrida det tredje steget. Däremot kan detta få en motsatt effekt menar Torgler när han 
refererar till Freys bok ”Not just for the money: An economic Theory of personal motivation” 
från 1997. Frey menar att med ökat övervakande och straffavgifter, blir de externa skälen till 
att minska skatterna högre och därmed även de interna. Dock menar Frey vidare att regler och 
lagar är ett bra sätt för människor att inte nå det sista steget i Elffers trappa om ärliga 
skattebetalare känner att de hårdare reglerna är riktade mot skattefuskarna. Regler som 
förebygger skattesmitare men ändå är ett rättvist system höjer skattemoralen. Som vi 
diskuterat angående den lagändring som skett vid årsskiftet 2009 påverkas endast de företag 
som använt sig av skatteplaneringsförfarandet och övriga företag får enbart bättre 
konkurrensvillkor. Att gå över det tredje steget i Elffers trestegsmodell beror på om risken att 
upptäckas är lägre. Det är därför viktigt att ha ett system som förebygger skattesmitning. 
Samtidigt måste företag känna en viss frihet och inte vara alltför kontrollerade vilket kan 
hämma verksamheten. Hur företaget ställer sig etiskt kommer påverka i vilken utsträckning 
som företaget arbetar med skattefrågor i företagens verksamhetsstrategi.  
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3.8 Teorisammanfattning 
För att tydliggöra de huvuddrag som tas med från teorin till empirin följer här en 
sammanfattning. Teorierna ligger som grund för empirin och ger ett bra underlag för vår 
analys. Kapitlet började med att ge en klarare insikt i grunden för företags 
verksamhetsstrategi, vilket är de syften och mål som företaget väljer att sträva mot. Företagets 
strategi utformar generell policys som ska användas för att de uppsatta målen ska uppfyllas. 
Begreppet är komplext och i litteraturen finns det olika skolor som definierar hur 
implementering av strategin kan göras inom företag.  
 
För att ett företags strategi ska bli välanpassad, är det viktigt att se till drivkraften för företaget 
till att nå sina mål, med andra ord vad som är värdeskapande för företaget. Inom ett aktiebolag 
är det exempelvis viktigt att skapa ett aktieägarvärde där det ges möjligheter till utdelning. 
Lindholm et al (2006) beskriver i figur 2 hur välfärden kan öka i företaget genom att ha en 
välformulerad verksamhetsstrategi. För att utforma samt att implementera en 
verksamhetsstrategi kan företag välja att använda sig av en SWOT- analys men även Balance 
scorecard.   
 
För företag är det viktigt att utnyttja och optimera vinster. I grunden betyder detta att företaget 
försöker minimera sina kostnader. Tillvägagångssätten för att genomföra detta kan vara olika 
beroende på företag och dess kultur. Olika metoder kan användas för vinstoptimering, 
exempelvis Earnings management samt Bootstrapping. Den första metoden bygger på att 
företaget följer lagar och regler minimalistiskt. Metoden används oftast för att ge en snabb 
och kraftig ekonomisk vinning. Den andra metoden innebär att företaget drar åt svångremmen 
och försöker minimera skulder och kostnader så att finansiering från banker och andra 
investerare blir minimal.   
 
Skatter kan vara en väsentlig kostnad för företag och kan påverka resultatet stort. Några av de 
lagar och regler som påverkar företaget skattemässigt är avsättningar till periodiseringsfonder 
och avskrivningar som återförs vid avyttring av tillgången, vilket ger en skillnad mellan det 
bokförde och det skattemässiga värdet. För koncerner finns möjligheten till så kallad 
koncernbidrag där vinsterna och förlusterna kan kvittas inom koncernen och därigenom 
minska på den totala skatten.  
 
Vid en utformning av skattestrategi väljer företag att låta sin verksamhetsstrategi vara 
influerad av företagets olika skattebeslut. Enligt Glaister och Frecknall Hughes (2007) ska en 
skattestrategi vara välformulerad och strikt. För att nå en effektiv skattestrategi krävs det att 
företaget formar ett ramverk av lagliga metoder för att minimera skattekostnaderna. Enligt 
Yancey och Cravens (1998) kan företaget använda sig av jurisdiktionen, olika tidsperioder 
och organisationsformer, samt olika kontraktsformer vilket ger skattemässiga skillnader. 
Koncerner kan använda sig av internprissättning för att minimera skatt. Eftersom internvinster 
inom koncerner elimineras kan internprissättningen utnyttjas så att koncernens totala skatter 
minskas.  
 
Ett viktigt begrepp som är viktigt att diskutera när det kommer till skattestrategier är etik. 
Lagstiftningen innehåller gråzoner eller vagheter som gör det möjligt för skatteplanering. 
Dessa vagheter finns oftast i principbaserad redovisning där det enbart finns generella 
principer och inte fasta regler. För att företag ska använda sig av skatteplanering behövs vilja, 
möjligheter och kunskap. Det tredje steget är att våga genomföra skatteplaneringen. Är dessa 
villkor inte uppfyllda kan inte skatteplanering ske i företaget. Utifrån dessa teorier skapas ett 
relevant empirikapitel som gör det möjligt att få en intressant analys av studien.    
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4. PRAKTISK METOD 
 

en praktiska metoden är viktig att presentera för läsaren för att ge kunskap i hur vi 
kommit fram till våra empiriska resultat. Detta görs i det här kapitlet genom att vi 
diskuterar vårt urval, den intervjumetod vi valt att använda, men även utformning av 

intervjumanualer. För läsaren är det viktigt att vara kritisk i sin läsning och med detta kapital 
kommer vi förklara de val vi gjort samt ge information över den tankegång vi haft för att 
utforma en intervjumanual som ger den information som vi sökt.  
 
 

4.1 Val av respondenter 
Enligt Thurén (2005) är det omöjligt att fullständigt beskriva allt, utan forskaren måste skapa 
ett urval för att göra en verklighetsbeskrivning.  Därför måste forskaren ha regler för hur 
urvalet ska se ut. Vi har i enlighet med Thurén försökt att efterfölja de tumregler som 
författaren har satt upp för att minska skevheten vid en urvalsprocess. Vi har använt oss utav 
ett urval som är relevant för vårt valda perspektiv samt detaljerat beskrivit vilket urval som 
använts och varför vi gjorde detta urval.  
 
Kriterier 
I samband med den kvalitativa studien är det nödvändigt att som forskare vara medveten om 
vikten av vilket urval av respondenter som väljs. Den kvalitativa studien utges ofta för att 
vilja ha stor variation vid sitt urval. Däremot måste urvalet vara heterogent inom vissa ramar. 
Detta betyder att ingen respondent får avvika allt för mycket från de grunder som ens urval 
har varit. (Trost 2005) För vår studie har detta betytt att vi varit tvungna att sätta upp kriterier 
för när vi valt företagsrespondenter. För de företag som medverkat i vår studie har vi haft som 
kriterier att företaget ska ha en verksamhet i Sverige samt att företaget har olika 
internationella filialer. De olika filialerna har inneburit att företaget har olika produkter och 
produktprocesser eller olika avdelningar. Kriterierna för vårt urval är att vi ville ha företag 
som har grund i svensk lagstiftning då det är detta som vi i våra teorier utgått ifrån. Att 
företagen skulle ha olika filialer ansåg vi vara av intresse då skatteproblematiken återfinns i 
företag med bland annat verksamhet i olika länder. Eftersom att vi använder oss av ett 
företagsledningsperspektiv har vi även haft kriteriet att respondenterna från företagen ska ha 
en position inom företagsledningen med kunskap om företagets ekonomiska samt strategiska 
situation. Konsekvensen utav dessa kriterier är att vårt möjliga urval blivit snävt. Få företag 
som är verksamma i Umeåregionen där vi genomfört intervjuerna, har uppfyllt våra kriterier. 
Även om urvalet varit litet har vi fått respondenter som haft stor kunskap inom det studerade 
området. 
 
Urvalsteknik 
Under arbetets gång har vi använt oss utav ett antal olika urvalstekniker. De olika teknikerna 
visar på hur vi har gått tillväga för att få fram den information som vi behövt till denna 
uppsats. I arbetet att få fram rätt urval började vi att söka efter företag som uppfyllde de 
kriterier som vi angivit ovan. Detta gjordes genom att söka efter företag inom Umeå och dess 
omnejd. För detta använde vi oss utav Umeå kommuns hemsida där de största företagen fanns 
representerade vilket visade elva företag. Utifrån denna lista granskade vi företagen för att se 
om dessa stämde in på våra kriterier vilket var sju företag. Därefter ringde vi upp företagen 
för att försöka hitta respondenter som hade möjlighet att besvara våra frågor.  

D 
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Det urval som vi genomförde är ett icke-sannolikhetsurval vilket betyder att vi som 
uppsatsskrivare gjorde våra egna bedömningar för hur vårt urval skulle se ut samt att vi valde 
de respondenter som vi ansåg vara av betydelse för vår studie. (Johansson Lindfors 1993) 
Tillsammans med vårt icke-sannolikhetsurval genomfördes ett ändamålsenligt urval och 
enligt Hartman (2004) är ett bra sätt för forskaren att få information från rätt person. Vi sökte 
en bestämd kunskap och valde de respondenter som vi ansåg kunna ge oss denna kunskap. 
Användningen av dessa urvalsmetoder visar på att vi varit noggranna med att vi fått prata med 
rätt personer inom företaget, samtidigt kan de visa på att vi varit begränsade i vårt urval. Om 
vi inte haft våra kriterier som skulle uppfyllas hade vi fått ett större utbud av företag. I det 
fallet hade vår studie tagit en annan vändning som ej varit lika intressant för vår studie.  
 
Men för att få fram vårt ändamålsenliga urval använde vi oss utav ett bekvämlighetsurval. 
Enligt Trost (2005) och Bryman (2004) är denna typ av urval en vanlig och praktisk metod att 
använda vid sin studie. Bekvämlighetsurvalet betyder att forskaren väljer sina respondenter 
utifrån vad som finns tillgängligt och vad som passar in i ens studie. För vår studie betyder 
detta att vi valde företag som fanns representerade utifrån Umeå kommuns hemsida och valde 
respondenter därefter. Antagligen finns det andra företag i Umeå som uppfyllde våra kriterier 
men som ej blev en del av vårt urval. Urvalet bestod dessutom av de företag som efter 
telefonkontakt kunde ställa upp på en intervju vilket även passar in på vårt 
bekvämlighetsurval. Att företagen även fanns belägna i Umeå och dess omnejd var även en 
bekvämlighet för oss samtidigt som det gav oss möjlighet att genomföra personliga intervjuer 
som var av värde för oss. Med vårt urval har vi även försökt nå en homogenitet genom att de 
företag som vi intervjuat även har verksamma utomlands. Vår avgränsning till Umeå och dess 
omnejd har varit till nackdel för vår studie då det har begränsat oss. Om vi hade intervjuat 
företag med säte i andra delar av landet hade vårt urval blivit större. Däremot måste vi som 
uppsatsförfattare ta beslut beroende på uppsatsens tidram och möjlighet. Vi värdesatte att få 
träffa respondenterna för personliga intervjuer. 
 
Det faktiska urvalet 
Hur stort urvalet skall vara vid en kvalitativ studie beror på när forskaren fått fram den sökta 
informationen (Kvale 1997). Enligt Trost (2005) bör urvalet vara litet, mellan fyra till åtta 
personer totalt. Men det är viktigt att uppmärksamma att detta beror på hur studien är 
utformad och vad den ska innehålla. Oftast vid ett större urval blir materialet inte hanterbart 
då det blir svårt att få en överblick och skilja värdefulla detaljer åt. (Trost 2005; Kvale 1997) 
Urvalet för vår studie blev fyra intervjuer varpå tre av dessa respondenter var från företag och 
en respondent var skattekonsult. De tre respondenterna från företagen hade liknande 
befattningar men befann sig i olika delar av organisationen. En respondent satt i ledningen för 
koncernen medan de andra respondenterna var ekonomichefer för dotterföretag respektive en 
underkoncern. Detta gör att vi fått en bredd i vår studie, samtidigt som det gör att vårt urval 
inte blir så homogent som vi önskat. Däremot var frågorna ställda till respondenten och 
dennes arbetssituation. Med andra ord har vi med vår studie kunnat visa på hur arbetet gått till 
på olika delar av företaget oberoende på företagsform.    
 
Efter ett antal genomförda intervjuer kan forskaren till studien känna en mättnad på 
information. Detta sker när ytterligare information inte går att finna.(Trost 2005; Kvale 1997) 
Efter en intervju ansåg vi att ytterligare information krävdes och vi fick då använda oss av en 
kompletterande respondent som diskuteras senare. Vid genomförandet av intervjuerna, 
inklusive den kompletterande respondenten, insåg vi att vi uppnått en mättnad av information 
då de sista intervjuerna bidrog med liknande kunskap som vi erhållit tidigare. Vi ansåg att vi 
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fått fram det kvalitativa material som vi behövde för att kunna skapa oss en förståelse för 
ämnesområdet.  
 
Däremot är det viktigt att beakta de skevheter som kan uppstå om urvalet är allt för litet. 
Skevheterna kan uppstå om några felaktiva val har gjorts och därmed inte fått ut de svar som 
forskaren hoppats på. (Hartman 2004) Vi anser att då vi vid alla våra intervjuer haft 
respondenter med mycket kunskap och erfarenhet av företaget, att vi även med ett litet urval, 
fått fram tillräckligt med information som behövts vid vår studie. Det är viktigt att inte 
glömma att ett fåtal utförliga intervjuer är av ett mycket stort värde. (Trost 2005) Vi är 
däremot medvetna om att vi erhållit vissa skevheter då vi var tvungna att använda oss utav en 
kompletterande källa för vår telefonintervju som beskrivs senare. Respondenten för företaget 
hade goda kunskaper inom vårt ämnesområde, men då många funktioner var centraliserade 
inom koncernen var det ett fåtal frågor som respondenten inte ansåg sig ha tillräckligt med 
information eller kunskap i. Vi fick dock tack vare den kompletterande källan en mycket god 
bild av företaget och att vi ändå erhållit den information som vi önskat.  
 
Förutom att intervjua företag valde vi att även intervjua en skattekonsult. Detta då dennes 
kunskaper gav en annan synvinkel på ämnesområdet skattestrategier som inte kunde uppnås 
enbart med information från företagen. Detta val gjorde att vi fick mer värdefull information 
till vår studie. Däremot kan det argumenteras för att detta gör att vårt urval inte uppnår någon 
högre trovärdighet, men vi anser att skattekonsultens information var så pass värdefull för oss 
samt att det gav oss stora kunskaper inom företag och dess hantering av skatter. Dessutom 
anser vi att skattekonsulten var en mer pålitlig källa vid frågor om företagens moraliska och 
etiska dilemman då denna respondent är opartisk gentemot företag. Som skattekonsult har 
denna respondent en djupare insyn i företagen än vad vi uppsatsförfattare skulle ha möjlighet 
till. Vi anser att vi enbart behövde intervjua en skattekonsult då vi antagligen fått liknande 
information från andra skattekonsulter, då kundstocken är av liknande karaktär. 

4.2 Inför intervjuerna 
Den intervjuprocess som vi använt oss av bör vara relativt flexibel då intervjuarens egna 
synsätt och uppfattningar som uppstår under intervjutillfället påverkar hur intervjun 
struktureras upp (Bryman 2004). Vi har därför valt att utforma en semi-strukturerad 
intervjumanual som under intervjutillfället fungerade som en intervjuguide. Detta eftersom att 
vi inte vill ha en helt ostrukturerad intervju utan använda en manual som utgångspunkt för vad 
som bör beröras under intervjun. En semi-strukturerad intervjumanual tar upp de 
övergripande frågor som intervjuaren vill använda men samtidigt finns frihet att ställa 
följdfrågor vid behov (Bryman 2004). 
 
Utifrån vår problemformulering så formades ett tydligt fokus på vad vi var intresserade av att 
studera. Detta styrkte en semi-strukturerad intervju än en ostrukturerad där respondenten fritt 
får berätta om ämnet. De olika områdena, som presenteras nedan, behövdes inte följas i en 
exakt ordning under intervjun och intervjuaren fick frihet att utforma frågorna inom områdena 
på ett sätt som passade situationen, exempelvis i de fall då respondenten nämnde något som 
var av större vikt för studien. (Bryman 2004) I de fall då respondentens svar inte täckte 
området tillräckligt har vi i enlighet med Holme och Solvang (1991) ställt följdfrågor för att 
fördjupa områdena. 
 
En annan viktig synpunkt är intervjuns grad av standardisering. Då standardiseringen grundar 
sig i hur lika utformningen av intervjuerna är, blir standardiseringen lägre i vår studie 
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eftersom att vårt urval består av två olika delar med avvikande insyn inom problemområdet 
samt att vi använt oss av en semi-strukturerad intervjuform. (Trost 2005) En del av 
respondenterna har likvärdiga befattningar inom deras respektive företag medan den andra 
delen är en respondent som genom sitt arbete som skattekonsult har en extern inblick i ämnet 
och därför har två olika manualer utformats. Dock innefattar dessa två manualer samma 
områden och de övergripande frågorna är endast omformulerade för att passa respondenternas 
individualitet. Denna skillnad bland respondenterna anser vi att, då samma områden har 
berörts, blir standardiseringen ändå relativt hög. 

4.3 Intervjumanual 
Det är viktigt att vi som författare av denna uppsats förklarar den manual vi använt oss utav 
vid våra intervjuer. Vid intervjuerna är det av stor vikt att veta innebörden av olika frågor 
samt varför vi lagt upp manualen på ett särskilt sätt. Grunden för ordningen av frågorna i vår 
manual utgår ifrån Hartmans (2004) tratteknik, då vi började varje intervju med övergripande 
frågor som sedan smalnas av och blir mer precisa. En annan teknik som är värd att nämna är 
hur vi valt att ställa våra frågor. Vi har i enlighet med Krag Jacobsen (1993) använt oss av 
öppna frågor. Detta betyder att frågorna är ställda på ett sådant sätt att det finns olika 
svarsmöjligheter för respondenten. Desto närmare vi kom det vi sökte, ställde vi mer precisa 
eller mer stängda frågor för att vi skulle få fram den information vi ville ha. De öppna 
frågorna uppmanar till att respondenten ska uttrycka åsikter och synpunkter. (Krag Jacobsen 
1993)  
 
De valda områdena har sin utgångspunkt i de teorier som använts för studien så att 
problemformuleringen slutligen ska kunna tolkas och förstås utifrån respondenternas svar 
(Bryman 2004). Vi valde att inleda vår intervjumanual med grundläggande frågor där 
respondenten bads berätta om sig själv och sin position på företaget, dessutom bads 
respondenten berätta kort om företaget. Dessa berättande frågor ansåg vi vara lämpliga för att 
inleda intervjun. Därefter följde intervjumanualen tre olika huvudområden; strategi, 
lagstiftning och etik. För att sedan runda av intervjun avslutades manualen med en avslutande 
fråga rörande respondentens helhetsperspektiv på ämnesområdet skattestrategi för att knyta 
ihop samtalet. För att inga missförstånd skulle ske mellan intervjuaren och respondenten valde 
vi att vid utformning av intervjumanualen att använda oss utav korta och raka frågor som är i 
enlighet med Kvale (1997).  
 
Området rörande etiska frågor kan uppfattas som obekväma för respondenten och för att vara 
förberedda på detta och medvetna om vilka konsekvenser det kan medföra har vi läst Kvales 
(1997) redogörelse för etiska riktlinjer. Där framkom det att under intervjusituationen är det 
viktigt att tydligt redogöra hur konfidentialiteten för respondenten ska bevaras. Det innebär att 
vi skyddar respondenternas identitet och låter dem och deras företag vara helt anonyma. 
Johansson Linfors (1993) understryker även värdet av konfidentialitet inom det 
företagsekonomiska området då det är viktigt att inte offentliggöra företagshemligheter som 
exempelvis marknadsstrategier. Detta är viktigt att bevara då respondenten har medverkat 
frivilligt. Dessutom är det vid de etiska frågorna viktigt att klargöra vid intervjutillfället 
studiens syfte. Etiska frågor befann sig sist i vår intervjumanual för att inte avskräcka 
respondenten till att vilja avsluta intervjun.  
 
Det är viktigt att vara medveten om den effekt som kan ske om forskaren har starka åsikter 
inom ett särkilt ämnesområde. Det är även viktigt att vara uppmärksam på hur frågorna 
formuleras då det är lätt att ställa ledande frågor i en intervju. (Bell 2000) Då vår uppsats 
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handlar om att skapa förståelse inom ett visst ämnesområde har vi inte haft speciellt starka 
åsikter angående ämnet. Vi har därför när vi genomfört intervjuerna velat veta mer om ämnet 
och inte ställt några ledande frågor. 
 
Inför intervjuerna skickades en intervjumall (se bilaga 1) till våra respondenter på företagen, 
detta för förberedelse samt information från oss angående intervjun. Den utskickade mallen 
innehöll endast övergripande viktiga frågor. Därutöver hade vi uppsatsförfattare till denna 
uppsats samt intervjuare, en intervjumanual med fler djupgående frågor (se bilaga 2 och 
bilaga 3). Till skattekonsulten skickades ingen mall i förväg av den anledningen att vi över 
telefon kom överrens om att denne var väl förberedd på de områden som vi skulle ställa 
frågor i, samt att denne hade stora kunskaper inom skatteområdet.   

4.4 Genomförandet av intervjuerna 
Vi anser i likhet med Bell (2000) att vid genomförande av intervjuer är det viktigt att låta 
respondenten komma med sina önskemål när det gäller var intervjun ska genomföras och 
tidpunkt. Detta gjorde att vi lät våra respondenter avgöra vilken tid som passade dem bäst för 
intervjun. Denna frihet för respondenterna ansåg vi ökade våra chanser för att få uttömmande 
svar då respondenten inte befann sig i en stressad situation. Enligt Bell (2000) är det dessutom 
viktigt att intervjun genomförs på en ostörd plats. De intervjuer som genomfördes med 
personliga möten, ägde rum på företagen, vilket är en trygg miljö för respondenten. I 
respondentens hemmamiljö känner sig denne avslappnad vilket gör att viss skevhet minskar 
då vi får bort vissa oroligheter som annars kunde påverka våra intervjuer. En intervju 
genomfördes via telefon, samt även den kompletterande respondenten, vilket gav oss mer 
skevheter än önskvärt då vi inte hade möjlighet till att träffa respondenten personligen. 
Däremot var det på respondentens begäran att göra en telefonintervju, vilket passade denne 
bäst. Utfallet blev ändå att vi fick en avslappnad respondent i sin hemmamiljö.  
 
För att en intervju ska bli så lyckad som möjligt anser vi tillsammans med Bell (2000) att det 
är viktigt med den första kontakten. Även om vi redan vid första telefonkontakten 
presenterade oss för respondenten samt syftet med våra intervjuer var det även viktigt att vi 
vid intervjutillfället berättade om oss och vår uppsats. Vi fortsatte därefter att berätta om 
beräknad tid för intervjun samt att respondenten skulle vara anonym i vår studie. Detta val 
gjorde vi eftersom vi till viss del skulle få känsligt material att bearbeta. För att underlätta vår 
transkribering efter intervjun, frågade vi respondenten om vi fick spela in intervjun med ett 
miniminne. Vid de kvalitativa intervjuerna är det bra att använda sig utav ett miniminne eller 
bandspelare för att spela in intervjun. Detta för att intervjuaren ska kunna koncentrera sig mer 
på frågorna och svaren istället för att anteckna. (Trost 2005) För de intervjuer som vi 
genomförde var det aldrig några problem med att vi spelade in samtalet. Särskilt eftersom vi 
bad respondenten i efterhand verifiera vår transkribering, detta för att vi inte skulle ha 
missförstått något. Detta gör att trovärdigheten för vår studie blev högre (Bell 2000).   
 
Vi anser dessutom i enlighet med Trost (2005) att det vid intervjutillfället är viktigt att bära så 
neutrala kläder som möjligt. Att anpassa sig till respondenten gör att denne inte blir obekväm, 
vilket gör att intervjun blir mer trovärdig, i annat fall kan detta leda till vissa skevheter som 
inte är önskvärda. Anledningen till att neutraliteten är viktig vid intervjuer är för att 
intervjuaren inte ska påverka respondenten. Trost (2005) menar vidare att den som intervjuar 
ska varken synas eller märkas mer än vid ställande av frågor. Därför var det av stor vikt för 
oss att verkligen låta respondenten tala till punkt samt att inte lägga orden i dennes mun. 
Därtill är det även viktigt för intervjuaren att undvika beteende som kan verka störande för 
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respondenten. Vid genomförda intervjuer försökte vi efterfölja Trost neutralitet. Eftersom vi 
även genomfört en telefonintervju är det än mer viktigt att vara fokuserad och se till att 
respondenten inte blir avbruten samt att intervjuarna inte vinklar telefonintervjun på något 
sätt.  
 
När forskaren genomför sin studie med intervjuer finns det en risk för att intervjuerna får 
vissa skevheter. Detta beror på att som intervjuare är det lätt att påverka respondenten 
omedvetet och detta bidrar till skevheter. Skevheterna kan bli större om det är fler personer 
som genomför intervjun. (Bell 2000) För att motverka dessa skevheter valde vi att båda 
medverkade under intervjuerna men att det enbart var en som ställde frågorna. Den andre 
lyssnade uppmärksamt och gjorde anteckningar för att inte missa något som var speciellt 
viktigt för vår studie. Anledningen till detta var att olika personer kan ge olika reaktioner hos 
respondenten och därmed ge olika svar (Bell 2000).   

4.5 Access 
Den accessproblematik som kan uppstå vid intervjuer grundar sig i hur bra tillträde forskaren 
har till information som framkommit vid intervjuerna. Vid intervjuerna kan detta vara att 
respondenten inte vill besvara frågor eller enbart ge fåordiga svar. (Johansson Lindfors 1993) 
Vi anser att vid intervjuerna har det inte framkommit någon större accessproblematik. De 
respondenter som vi intervjuat har gett bra och utförliga svar och vi har i de flesta fall inte 
behövt ställa följdfrågor då respondenterna redan hade beskrivit den information som vi ville 
ha tillgång till. Däremot kände vi en viss accessproblematik vid den telefonintervju som vi 
genomförde. Det är lättare för respondenten att vara kortfattad vid telefonintervjuer enligt 
Johansson Lindfors (1993). För att undvika accessproblematiken är det enligt Johansson 
Lindfors av stor vikt att skapa en bra första kontakt med respondenten. Det är bland annat 
viktigt att intervjuarna berättar syftet med studien och presenterar sig själva. Detta i enlighet 
med vad vi skrivit tidigare angående uppförande under intervjun. Men det är även viktigt att 
författarna berättar om den anonymitet som råder i studien om detta tillämpas. Vi har i 
enlighet med Trost (2005) riktlinjer försökt göra ett bra första intryck samt gett all 
information som kan vara viktig för att respondenten ska kunna svara sanningsenligt, vilket 
gjorde att accessproblematiken minskade. 
 
Accessen för att få intervjuer med företag var däremot begränsad. Enligt Johansson Lindfors 
(1993) kan detta bero på om det är en inträngande intervju som ska göras. Vi har vid första 
kontakten med företaget berättat om vår studie på ett sätt som inte skulle skrämma bort 
respondenterna samt berättat om den anonymitet som skulle råda, men trots detta var det svårt 
att få tillträde. Ofta kopplades vi till olika personer inom företaget utan någon lycka för att 
hitta rätt person för en intervju. 

4.6 Bearbetning av intervjuerna 
Bearbetningen av intervjuerna har underlättats av inspelningen av den anledningen att den 
registrerar respondentens tonfall, pauser och dylikt som kan ge intryck av situationen. 
Däremot märks inte de visuella aspekterna som ansikts- och kroppsuttryck. (Kvale 1997) 
Därför kompletterade vi transkriberingen med anteckningarna för att få den bästa möjliga 
uppfattningen av situationen samt att det blir lättare att koncentrera sig på intervjun. 
 
Eftersom att båda uppsatsförfattarna har varit närvarande under samtliga intervjuer så har en 
av oss varit ansvarig för att leda intervjun medan den andra har tagit anteckningar och inflikat 
ifall denne ansåg att mer information behövdes. Anteckningarna utfördes så fördomsfritt som 
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möjligt för att inte vinkla intervjun på ett felaktigt sätt, med andra ord var det enbart den 
information som var viktig för studien som användes (Darmer och Freytag 1995). 
Transkriberingen gjordes med hjälp av inspelningarna och våra egna anteckningar. För att få 
en så pålitlig transkribering som möjligt så utfördes den snabbt efter intervjutillfället för att 
förhindra att egna intryck och minnen skulle falla bort samt för att inte förväxla de olika 
intervjuerna. (Gillham 2005; Thurén 2005) 
 
Enligt Darmer och Freytag (1995) samt Bell (2000) blir bearbetningen av intervjun mest 
tillförlitligt om respondenten själv får läsa igenom transkriberingen och godkänna att 
intervjun är återspeglad på ett korrekt sätt. Därför har vi skickat transkriberingen till alla 
respondenter efter intervjutillfället. Samtliga har godkänt bearbetningen och ett fåtal 
justeringar genomfördes. Transkriberingen gör det även möjligt att enklare se vad i intervjun 
som är av vikt för studien så att råmaterialet kan komprimeras på ett korrekt sätt och sedan tas 
med i den empiriska delen. (Lantz 1993) Under kommande empirikapitel har vi enbart tagit 
med det material som vi anser är av vikt för studien och därmed uteslutit respondentens 
utsvävningar utanför ämnet. Eftersom att det empiriska kapitlet sedan utgör underlaget för 
analysen så bör transkriberingen vara utförligt och noggrant utförd (Lantz 1993). 

4.7 Kritik primärkällor 
Vid forskning är det sanningen som är intressant och det blir därför även viktigt att betrakta 
det vetenskapliga materialet samt det empiriska materialet med ett kritiskt öga. (Thurén 2005) 
Som uppsatsförfattare till denna uppsats måste vi bedöma om intervjuerna har genomförts 
med rätt person inom företaget samt fastslå om vi anser att personen har tillräckliga kunskaper 
inom företaget och kan därmed bevara våra frågor. Därför var det även viktigt för oss att fråga 
om vilken position respondenten hade i företaget samt hur länge denne hade arbetat i 
företaget. Detta kan vara avgörande för hur respondenten kommer att svara och därmed 
påverka vårt resultat. Förekommer det skevheter minskar tillförlitligheten för vår studie. Vi 
anser att under våra intervjuer har vi haft kontakt med respondenter som haft den befattningen 
inom företaget som gör att denne kunde besvara våra frågor samt att det funnits tillräckligt 
med kunskaper inom både ämnet och hur företaget ser ut.  
 
Däremot var vi vid vår telefonintervju tvungen att ringa upp en annan medarbetare som var 
mer kunnig inom området skatter. Med tanke på respondentens position i företaget ansåg vi 
ändå att denne skulle kunna besvara några av våra frågor. Även om det vid telefonintervjun 
uppstod skevheter anser vi i likhet med Johansson Lindfors (1993) att allt intervjumaterial inte 
är bortkastat. Vi fick med respondentens hjälp möjlighet att komplettera våra frågor med 
information från en annan medarbetare som hade goda kunskaper inom området skatt. Vi 
anser därför att vi vid detta intervjutillfälle har använt oss utav två källor som har kompletterat 
varandra på ett bra sätt vilket gör att vi, även om vi upptäckt skevheter, får en bra helhetsbild 
av företagets strategi och dess skattesituation. Däremot har ena respondenten utgått från 
företagets synvinkel medan den kompletterande källan mer svarat utifrån koncernen. Vi är 
medvetna om att detta ger vissa skevheter för studien men företagets skattefrågor bör vara 
densamma för koncernen.  
 
Vid intervjuer finns det alltid en risk för att det uppstår skevheter med det insamlade 
materialet. Detta kan bero på att intervjuaren omedvetet påverkar respondenten på ett sätt som 
gör att skevheterna blir större. Att vid intervjutillfället vara flera intervjuare närvarande kan 
öka medvetenheten till påverkan på respondenten och därmed undvika en viss intervjubias 
som kan uppstå. (Bell 2000) Vid intervjuerna har vi, båda uppsatsförfattarna, varit deltagande 
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vilket gör att vi har en större medveten intervjubias. Detta gör även att vi kan undvika viss 
skevhet för det material som vi samlat in. Efter intervjuerna har vi tillsammans diskuterat våra 
tolkningar för att se om vi båda har fått samma uppfattning om det material som vi insamlat.  
 
Efterarbetet av intervjuerna är även en viktig punkt för att undvika att få skevheter i studien. 
Som författare till denna studie måste vi vid analysering av vårt material diskutera hur 
respondenterna har svarat på våra frågor.(Eriksson och Wiederheim 2006) Respondenterna 
som vi intervjuat har berättat om sin syn på företaget och om ämnet skattestrategi vilket är 
personliga åsikter som förmedlas. Detta gör att vi inte kan uppnå fullständig neutralitet vid 
intervjuerna då deras åsikter återspeglas i vårt empiriavsnitt.  
 
Det är viktigt att vid efterarbetet av intervjuerna se om respondenten låter sina egna intressen 
i frågan gå före sanningen. (Thurén 2005) Bland de respondenter som vi intervjuat anser vi att 
vi har erhållig sanningsenlig information om företaget. Även om respondentens egna åsikt 
även har reflekteras, har detta klart framgått och vi har därför både fått information om 
företaget samt enskilda åsikter. Valet att studera skattestrategier kan anses som ett känsligt 
område och därför har frågorna ställts med försiktighet. Utifrån frågorna och svaren har vi 
analyserat dem till våra teorier och därifrån utröna hur eller om företaget använder sig av 
skattestrategier. Konsekvensen att beröra ett känsligt ämne är att vi, som uppsatsförfattare, 
måste förhålla oss kritiska till den information vi erhållit.  
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5. EMPIRI 
 

mpirin som beskrivs i detta kapitel är det material som vi erhållit av respondenterna 
vid våra intervjuer. Vi har delat upp informationen utifrån de områden vi berört 
tidigare i teorikapitlet. Därför presenteras alla respondenternas åsikter om företagens 

strategier för sig, så även lagstiftning samt de etiska aspekterna som berör skattestrategier. 
Detta för att på ett klart och tydligt sätt kunna se skillnader mellan företagen samt kunna 
göra tolkningarna tydligare. Kapitlet presenterar först materialet från företagen för att sedan 
beskriva det material som erhållits från skattekonsulten. Detta för att ge läsarens en bättre 
överblick som förhoppningsvis ökar förståelsen för det empiriska materialet.  
 
 

5.1 Insamlat material från företagen 

5.1.1 Grundläggande information om respondenten 

Inledningsvis bad vi respondenterna ge grundläggande information om sig själva och dennes 
position inom företaget. Detta för att skapa en ökad förståelse över vad som ligger till grund 
för de svar som återspeglas i detta kapitel.  
 
Företag A  
Första intervjun som genomfördes var med respondenten från företag A som är ett företag i en 
del av en koncern. Respondenten har arbetat som ekonomichef inom koncernen i över 20 år 
och innehar därför goda kunskaper om företaget. Företagets huvudsakliga verksamhet är att 
sköta dess egna innehav av naturtillgångar och se till att de ge mer avkastning i framtiden. 
Koncernen äger dessutom ett antal industrier i Sverige och företagets uppgift är att anskaffa 
naturtillgångar till dessa industrier. Även om företaget äger mycket naturtillgångar måste de 
ändå köpa in 75 % av det som behövs vid tillverkningen. Dessutom har företaget en 
verksamhet i Estland som köper in naturtillgångar till koncernens industri. Då företaget inte 
innehar tillräckligt med naturtillgångar är företaget starkt beroende av att kunna köpa 
naturtillgångar samt importera från utlandet. Den kompletterande respondenten har arbetat på 
koncernens skattekontor med skattefrågor under en lång tid.  
 
Företag B 
Respondenten från företag B arbetar i en underkoncern till en japansk koncern som tillverkar 
maskiner. Företaget finns representerat i flertalet länder och är från grunden svenskägt. 
Respondenten arbetar inom koncernekonomi och arbetsuppgifterna är bland annat 
rapportering, sammanställande av rapporter samt analyser. Respondenten har arbetat inom 
företaget i 10 år och har innan arbetat som revisor. 
 
Företag C 
Respondenten för företag C har arbetat inom företaget i sju år och har ansvar för IT, finans 
samt ekonomi för hela koncernen. Företaget är ett nischföretag som specialiserat sig inom en 
viss typ av produkt. Företaget har en stor marknadsandel inom den nischade verksamheten 
och finns representerade i över 50 länder, med en frekvent försäljning i 25 länder. Företaget 
har säljbolag i åtta olika länder och det är även i dessa länder där företaget har störst 
representation samt där deras största marknader finns. Företaget har totalt fem fabriker.  

E 
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5.1.2 Strategi 

Nästkommande del berörs av de frågor vi ställt angående företagens verksamhetsstrategi. 
Däribland berörs frågor som vad strategin innefattar och vem som har utformat den. Vi har 
även frågat om företagen har specifika finansiella faktorer som påverkar strategin. Dessa 
frågor ställdes utifrån teorierna om grundläggande företagsstrategier.  
 
Företag A 
Vid frågan om företaget har någon uttalad strategi berättar respondenten att företaget har en 
affärsidé som är att förvalta egna naturtillgångar samt att inneha handel med dessa. 
Respondenten menar att företagets affärsidé måste uppfylla företagets strategi och vision. 
Visionen är att vara bästa samarbetspartnern vid köp och försäljning av naturtillgångar samt 
att utveckla naturtillgångarnas värde. För att utveckla detta i företagets strategi har företaget 
använt sig utav Balanced Scorecard. Respondenten beskriver att företaget har utvecklat olika 
fokusområden (så kallade strategiska framgångsfaktorer) där varje område har sina egna 
strategiska mål.  
 
Enligt respondenten är det viktigt att de strategiska målen är genomlysta i företaget samt att 
alla medarbetare som är med i processen är medvetna om företagens mål. Då företagets 
verksamhet är att förvalta naturtillgångar med rätt kvalité och rätt naturvård, är det viktigt att 
företaget har en bra process som går smidigt och gör att företaget ökar sina vinster. Företagets 
strategi är utformat av en projektgrupp och är väl förankrad i företagsledningen som tar de 
strategiska besluten.   
 
Vid frågan över om det finns finansiella faktorer som är viktiga vid strategin svarade 
respondenten att det viktigaste för företagets verksamhet i norr är att ha ett högt 
täckningsbidrag från sina egna naturtillgångar men även från extern handel. Respondenten 
betonar dock att det även finns andra faktorer som är viktiga för företaget att ha med i 
beräkningarna, som att ha nöjda kunder samt att ha kompetenta medarbetare är även viktigt 
för företaget. För koncernens industrier finns det dock andra mål som är viktiga, främst ha så 
låga kostnader som möjligt. Sparsamhet är viktigt då 75 % av allt material som används måste 
köpas in av extern part.  
 
Vid frågan om företaget har några redovisningsmässiga policys som kan minska företagets 
skatt svarade respondenten först att detta inte fanns. Däremot använder sig företaget av 
policys som säger att företaget ska ha korta avskrivningstider bland annat. Företaget har ingen 
egen skattehantering utan detta sköts centralt i koncernen. För företaget är den mest centrala 
frågan att få in naturtillgångar till så lågt pris som möjligt.  
 
Med kompletterande information fick vi veta att företaget använder sig utav de regler som 
finns bland annat i IFRS och ÅRL. Därutöver finns det inga övriga policys och företaget 
genomför inga egna värderingar.   
 
Företag B 
Förändringen i företag B med ägarbytet till de japanska ägarna bidrog till flera skillnader från 
den tidigare managementkulturen. Dessa förändringar berörde sättet att rapportera och nya 
nyckeltal infördes, för att passa de japanska ägarna. Företag Bs uttalade strategi är en självklar 
grund för det dagliga arbetet. Strategin innefattar att ”(…) ta fram tekniskt avancerade 
produkter med att ligga i framsteg samtidigt som de har en hög kvalitet så att produkterna 
håller länge och möter kundernas behov”. Det innebär att företaget satsar mycket på 
produktutveckling. Samtidigt krävs det i dagens samhälle att företag måste vara miljövänliga 
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vilket bland annat görs genom att minska utsläppen, bränsleförbrukningen och påverkan på 
miljön. Utifrån strategin ska företaget hjälpa kunderna till att vara lönsamma. Strategin är 
lokalt utvecklad i underkoncernen och vid uppköpet av de japanska ägarna så följde strategin 
med och den är inte förändrad sedan dess. Detta innebär att det är företagsledningen 
tillsammans med de tidigare ägarna som har utformat strategin och det har varit samma 
strategi i minst 10 år. 
 
Respondenten anser att det är ständigt pågående arbete att se till att strategin når ut till alla 
berörda parter inom företaget. Strategin finns uttalad, men sen ska företagets dagliga arbete 
påverkas. För att den ska nå ut till de anställda finns strategin med i budgetplaneringen som 
därefter kontrolleras så att den planerade vägen och nyckeltalen för produktutvecklingen följs. 
I budgeten finns det även fastställt vilka lönsamhetsmål företaget ska nå de närmaste tre åren. 
Respondenten anser att alla berörda parter är införstådda med företagsstrategin och vart 
företaget är på väg, men det kan alltid finnas anställda som kan behöva mer information.  
 
Vid frågan om det fanns finansiella faktorer som påverkade utformningen av strategin svarade 
respondenten att företaget betonar att de ska ha en effektiv produktion, billig distribution, 
minimera valutarisker och prioritera ett bra kassaflöde genom hela koncernen som kan betala 
den stora satsningen på teknikutveckling av existerande och kommande produkter.  
 
En redovisningsmässig policy som kan påverka skatterna är företagets värdering av tillgångar.  
Respondenten exemplifierar med att anläggningstillgångar, exempelvis byggnader, har olika 
avskrivningsplaner. Det finns även värderingsplaner för produktionsinventarier samt vanliga 
inventarier. Planerna för värdering av tillgångar är inte alltid i fas med skatteregler utan vissa 
planer är längre medan andra är kortare. Skatter har inte en så stor betydelse ur 
styrningssynpunkt berättar respondenten eftersom att företaget arbetar med operativa resultat. 
Det operativa resultatet är deras viktigaste styrmedel och det innebär att resultatet mäts innan 
räntor och skatter dras av från resultaträkningen.  Respondenten menar att företaget 
skatteoptimerar för att betala så lite som möjligt och utnyttja förluster mot vinster, men 
besluten tas inte efter detta. 
 
Företag C  
Företaget arbetar främst med en så kallad affärsplanering som genomförs varje år och som 
sedan ska blicka framåt tre år i tiden för företagets verksamhet. Företagets strategi innehåller 
ett flertal punkter som ska göra att företaget växer organiskt. För det första ska företaget vara 
marknadsledande. Vilket företaget är på de marknader där de är verksamma, berättar 
respondenten. Vid expandering eller inträde på ny marknad, väntar företaget hellre med att 
hitta rätt kanal än att gå in på en marknad där det finns andra aktörer som är bättre. För det 
andra ska företaget, enligt dess strategi, äga och utveckla egna varumärken. Företaget måste 
bygga upp varumärket och portionera ut dessa på valda marknader. Varumärkena har olika 
storlek på olika marknader. Det är viktigt att ha egna produkter berättar respondenten. Genom 
att ha en bra produkt och erbjuda support har de möjlighet att sälja sina produkter till större 
företag. Detta gör även att företagets utveckling och forskningsenhet är central för företaget.  
 
I företagets strategi finns det även skrivet att företaget enbart ska nischa in sig till ett visst 
segment. Fördelen, enligt respondenten, med att enbart ha en produkt är att mycket tid kan 
läggas på att få den bättre. ”Våra konkurrenter är oss själva och detta har varit bra för 
företagets strategi.” Dessutom innehåller företagets strategi några punkter om hur företaget 
ska växa genom ökade försäljningsvolymer, tillhandahållanden av snabba lösningar samt 
optimera företagets strategiska viktiga delar i produktion och distribution.  
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Företagets strategi är utformad av företagsledningen tillsammans med den dåvarande 
styrelsen inom företaget. På senare år har styrelsens roll förändrats då företaget genomgått 
olika organisationsformer, från att vara ett familjeägt företag där styrelse och företagsledning 
arbetade tätt tillsammans men nu ägs företaget av ett brittiskt riskkapitalsföretag där 
företagsledningens roll är mer att bereda alla frågor innan det går upp till styrelsenivå.  
 
För att nå ut med strategin till företaget finns det ett förberett dokument för anställda. 
Dessutom anordnar företaget träffar för alla chefer i Sverige där strategin diskuteras. Dessa 
träffar finns även för de chefer som är verksamma inom koncernen i andra länder. Utöver 
detta är det viktigt att det hålls en god dialog med övriga underchefer. För de anställda som 
arbetar inom fabrikerna kanske vetskapen om strategin uttryckt i ett dokument inte är så stor, 
men respondenten menar att företagets agerande i verksamheten är väl knutet till företagets 
strategi samt företagets ledning. Med andra ord styrs företaget utifrån vilken strategi företaget 
har antagit.  
 
Företaget har finansiella mål som skall uppnås med bland annat tillväxt, resultat och 
avkastningsmål. Företaget använder sig utav målstyrningsprocess eller målnedbrytning som 
bygger på företagets strategi. Förutom de finansiella målen finns det även mer ”mjuka” mål så 
som personalmål. Det viktigaste är dock, enligt respondenten, att det finns en röd tråd mellan 
företagets strategi och dess finansiella mål.  
 
Företaget använder sig inte av redovisningsmässig policys berättar respondenten. Mycket av 
företagets handel är ”cross boardertransaktioner” internt till andra länder. Företaget innehar 
däremot en internprissättningspolicy, detta då företaget måste enligt lag dokumentera hur 
internprissättningen har fastställts. I övrigt finns det policys som gör att skattefrågan blir mer 
affärsdriven, en optimal skattestruktur då skatterna är en kostnad för företaget. Skattemässigt 
väljer företaget att agera utifrån de lagar och regler som finns och inte utöver detta. Men 
respondenten berättar att skattefrågan, främst om internprissättningen, har fått en större plats i 
det dagliga arbetet. Respondenten beskriver vidare att denne tror att det beror på 
skattekonkurrens mellan olika länder. Länder har olika procentsatser på exempelvis 
bolagsskatt vilket ger incitament till att konkurrera om företagens etablering. Sverige ligger 
numera högt jämfört med övriga EU-länder. Men respondenten berättar att företaget inte gör 
något för att kunna optimera skatterna på detta sätt.  

5.1.3 Lagstiftning 

För att skapa en förståelse över respondenternas åsikter angående skattelagstiftningen 
frågades det om deras allmänna åsikter om lagstiftningen. Därefter frågades det om de ansåg 
att lagstiftningen var komplicerad samt om det fanns lagstiftning som försvårade deras 
verksamhet. 
 
Företag A 
Vid frågan om skattelagstiftningen på något sätt kunde försvåra deras verksamhet, svarade 
respondenten att det snarare finns lagstiftning som förenklar för företaget. Detta beror främst 
på handeln med dessa naturtillgångar blir momshanteringsmässigt annorlunda. När företaget 
köper naturtillgångar av extern part har denne möjlighet till att sätta av pengarna av 
försäljningen i fonder utan att det beskattas. De externa parterna har möjlighet att ha sina 
pengar innestående i företaget och beskattning och redovisning av sin vinst sker först när den 
externa parten väljer att ta ut sina pengar. Detta är positivt för företaget då de slipper låna upp 
lika mycket pengar för att finansiera sin verksamhet, menar respondenten.  
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Med kompletterande information svarade respondenten att denne ansåg att lagstiftningen i 
Sverige är komplicerad. Främst då inte bara lagstiftningen, utan hela skattehanteringen och 
lagstiftningens följder som exempelvis rättspraxis. Dessutom är det inte bara svensk 
lagstiftning som ska följas utan även EG-rättens lagstiftning vilket gör att skattehanteringen 
blir ännu mera komplex.   
 
Enligt vår kompletterande respondent intygade även denne att det inte finns någon lagstiftning 
som försvårar verksamheten för varken företaget eller hela koncernen. Men däremot kräver 
den svenska lagstiftningen mycket tid. Nya regler som tillkommer gör det ännu mer 
komplicerat. För närvarande är en av de stora frågorna de nya krav om dokumentering av 
internprissättning. De nya kraven på dokumentation betyder att flera intressenter (Skatteverket 
och andra involverade länder som är delaktiga i samma transaktion) vill få sin förtjänta del av 
beskattningsunderlaget. Detta är ett stort och komplicerat område som måste beaktas då flera 
länder är involverade och risker finns för dubbelbeskattning.     
 
Företag B 
Skattelagstiftningen är enligt respondenten komplicerad. Inom företaget finns det många 
transaktioner som inbegriper internationell handel och berörs av invecklad lagstiftning och då 
används skattekonsulters kunskaper. Då koncernen ägs av en japansk koncern måste både den 
japanska och den svenska lagstiftningen beaktas. Därför arbetar japanska medarbetare inom 
företaget i Sverige för att underlätta arbetet på olika sätt och företaget använder sig då av 
japanska policys. Det är svårt för respondenten att hinna med att konsultera alla ekonomiska 
frågor eftersom att det är mycket att läsa på bland annat eftersom att lagen konstant förändras.  
 
Det finns delar i skattelagstiftningen som komplicerar verksamheten i företaget. 
Internprissättning är något som företaget måste beakta då 95 % av deras handel är intern. 
Företaget måste hela tiden bedöma hur mycket vinst de kan ta ut, dels för att de kan komma i 
konflikt med svenska Skattemyndigheten, men även för att ta hänsyn till koncernens andra 
företag med annan internationell lagstiftning. Respondenten exemplifierar med ett av 
koncernens tyska företag och tyska skattemyndigheten kan anse att de tar ut för mycket vinst 
vilket medför att en avvägning måste göras. Därefter måste koncernen sedan gå in och studera 
vinsterna i varje företag för att få fram ett armlängdspris vilket, enligt respondenten, ofta 
faller på ekonomerna på huvudkontoret. Företaget har haft projekt inom området 
internprissättning och nu finns det mallar och policys över hur dessa priser ska sättas.  
 
Företag C  
Vid frågan om respondenten ansåg att lagstiftningen var komplicerad, svarade denne att så var 
fallet och att en mindre komplicerad lagstiftning gör det enklare för företag. Respondenten 
berättade vidare att ett stort företag som de är, har möjlighet att hyra in tjänster från 
skattekonsulter men företaget i sig har ingen egen skatteavdelning. Att ha ett komplicerat 
skattesystem ger inget värde för företaget, det ger enbart kostnader. Ett enklare skattesystem 
skulle enligt respondenten vara bra, då detta skulle kräva mindre resurser.  
 
Situationer där skattelagstiftningen kan vara ett problem för företaget är vid lokalisering av 
nya distributionscentran. Fördelen, enligt respondenten, med att ha distributionscentran är att 
det effektiviserar företagets handel, transporter och distribution. Nackdelen är dock att 
företaget måste ta hänsyn till komplicerade momsregler som EU har. Därför måste företaget 
först hitta momslösningar innan de kan etablera sitt distributionscentra på orten. Gör företaget 
ett felaktigt beslut kan det betyda stora kostnader. Det hindrar företaget till att handla så som 
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de önskar. Utöver detta har internprissättningsfrågorna alltid varit ett komplicerat moment för 
företaget.  

5.1.4 Etik till skatteproblematiken 

Att klarlägga företagens etiska åsikter inom ämnesområdet är viktigt för att se om det finns en 
vilja att använda sig av en aggressiv skattepolicy för att få högre vinning. Dessutom frågade 
vi om företagen var riskaverta då ett företag som vågar ta mer risker har lättare att genomföra 
en osäkrare skattehantering.  
 
Företag A 
Vår kompletterande respondent berättar att risk är ett centralt område för koncernen. Men 
inom området skatter finns det inte någon större risk för koncernen. Det som ur 
skattesynpunkt kan vara av risk för koncernen är om inte riktiga uppgifter lämnats till 
Skatteverket. Oriktiga uppgifter eller brist på information i deklarationer kan medföra att 
skattetillägg måste betalas. Yrkas avdrag för någonting hos Skatteverket finns det en 
upplysningsplikt och Skatteverket har en utredningsskyldighet som bidrar till att risktagandet 
inom skatteområdet minimeras. De frågor som kan vara av intresse för Skatteverket visas 
öppet i koncernens redovisning för att minimera alla risker. 
 
Om företaget skulle ha vinning av att använda sig utav en aggressiv skattepolicy svarade vår 
kompletterande respondent att detta inte skulle vara fallet för koncernen. Främst beror detta 
på den upplysningsplikt som råder. Företaget har som mål att alltid följa de lagar och regler 
som ska följas. En aggressiv skattepolicy medför konsekvenser och det finns risk att hamna i 
dispyt med Skatteverket vilket senare hamnar i domstol. En aggressiv skattepolicy tar tid, 
resurser och pengar från företaget anser respondenten. I de fall där företag får problem med 
praxis så förklarar respondenten att företaget måste informera Skatteverket vilket gör att 
oklarheter minskas.  
 
Företag B 
Företagets verksamhetsstrategi återspeglar ett litet kalkylerat risktagande. Då företaget är 
tekniskt beroende blir det riskfyllt i en sådan bransch där teknik ständigt utvecklas och 
förnyas. Det finns även en risk att gå in på en ny marknad och respondenten exemplifierar 
med Ryssland som är en ny marknad för företaget, men riskerna som tas i företaget är små då 
de anser att de inte har råd med stort risktagande. 
 
En aggressiv skattepolicy i företaget för att få högre vinning skulle enligt respondenten inte 
vara aktuellt då det antagligen skulle vara mot ägarnas vilja. Respondenten förklarar att 
japaner har en företagskultur där de i hög utsträckning är försiktiga med skatter och regler i 
allmänhet, samt även är måna om att inte ta några risker som kan skapa badwill för företaget.  
 
Företag C  
Företaget har alltid en riskmedvetenhet och försöker i sina kontrakt att bygga bort risken. En 
av företagets stora kunder tar upp 1/3 av företagets totala produkter vilket medför en risk om 
denna kund väljer att exempelvis ha egen produktion. Men samtidigt har företaget som 
strategi att välja rätt kanaler innan de går in på en ny marknad vilket gör att företagets 
risktagande blir mindre. Respondenten anser att företaget, under de senaste åren, inte har tagit 
några större risker.  
 
Vid frågan om en aggressiv skattepolitik inom företaget skulle vara till vinning för företaget 
svarar respondenten att effekterna av detta skulle vara små vilket inte gör det lönsamt. 
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Respondenten skulle istället vilja betona att det är viktigare för företaget med de operativa 
frågorna, så som att sälja mer, hitta nya marknader, hitta nya möjligheter samt att utveckla 
verksamheten. ”Värdet skapas på underliggande lönsamhet och är det som man ska fokusera 
sig på.”  

5.1.5 Företagens användning av skattestrategi 

För att knyta samman intervjun avslutades intervjutillfället med en övergripande fråga 
gällande företagens användning av skattestrategier och eventuella skattepolicys. 
Respondenterna fick även förklara sin övergripande åsikt angående begreppet.  
 
Företag A 
Begreppet skattestrategi är enligt vår kompletterande respondent ett brett begrepp som 
inkluderar hur företaget ska beskattas och detta kan utnyttjas då företag har verksamhet i flera 
länder med olika skattesatser. Men i koncernen förekommer inte denna typ av strategiska 
arbete och därför, menar respondenten, använder de sig inte utav någon riktig skattestrategi.   
 
Företag B 
Skattestrategier för att hantera skattekostnader är bekant för respondenten. Denne menar att 
företaget är mer intresserade av att säkerställa kassaflöde så att de får tillbaka pengarna än att 
försöka fördela vinster mellan företagen i koncernen. På detta sätt skulle den aktuella 
skattesatsen bli lägre men enligt respondenten använder sig inte företaget av detta.  
Internprissättningspolicyn gör att alla företag inom koncernen håller liknande vinstnivåer. I en 
långsiktig skattestrategi försöker företaget att optimera skatter lokalt, då de vill ha bra 
årsresultat och olika åtgärder kan utföras lokalt. Däremot försöker inte ledningen styra 
företagets affärsflöden eller varuflöden för att få ut en skattemässig vinning. De har inte heller 
placerat något företag inom ett visst land endast för att skapa låga skatter.  Koncernen tar 
inget större risktagande i verksamheten utan accepterar istället situationen.  
 
Koncernens låga risktagande beror enligt respondenten på affärskulturen i Japan, men rent 
skattemässigt så ligger de japanska företagens skatter på ungefär samma nivå som i Sverige, 
exempelvis bolagsskatten. De japanska företagen arbetar mycket med att vara en del av 
samhället och långsiktighet är ett nyckelord hos japaner när de kommer in på en ny marknad 
och en ny ort, berättar respondenten. 
 
Företag C  
Företaget har ingen uttalad skattestrategi. Det som finns i företaget är skattepolicys där 
dokumentation krävs enligt lag. Företaget har möjlighet att få hjälp från en revisionsbyrå i de 
frågor som berör skatter. Däremot anser respondenten att vinningen med att införa en 
skattestrategi är liten samt företaget inte har tillräckligt med resurser för att använda sig av 
detta.   

5.2 Insamlat material från skattekonsulten 
Kapitlets andra del består av det material som insamlats från intervjun med skattekonsulten. 
Detta ger oss en inblick i företags skattefrågor från en annan synvinkel. De frågor som ställts 
har varit utifrån skattekonsultens arbete med aktiebolag och speglar hans åsikter gällande 
företags användning av skattestrategi.  
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5.2.1 Grundläggande information om skattekonsulten  

Respondenten som vi intervjuade för denna uppsats har arbetat som skattekonsult på en 
revisionsbyrå i över 12 år. Därutöver har respondenten erfarenhet av att arbeta på Skatteverket 
samt på konsultbyrå inriktat mot börsnoterade företag och har varit ansvarig chef för norra 
regionens skatteavdelning på en bank. Respondenten är verksam i ett så kallat näringscentra 
som inkluderar många av norra Sveriges storstäder.  
 
För att förstå skattekonsultens roll idag är det viktigt att även ha en förståelse för hur den såg 
ut förr. Respondenten berättar för oss att skatteplanering är ett begrepp som har fått en helt ny 
betydelse jämfört med hur det såg ut under 1990-talet. Då handlade skattekonsultens arbete 
oftast om att få bort bolagsskatter för företagen samt att eliminera kapitalvinster för fysiska 
personer. 1990 genomfördes en stor skattereform och bolagsskatten reducerades från cirka 63 
% till 30 % i ett första steg för att därefter bli 28 % och vid årsskiftet 2009 skedde ytterligare 
en sänkning till 26,3%. Tidigare kunde företagen i skatteplaneringssyfte bygga upp lager av 
obeskattade reserver vilket innebar en begränsad utdelningskapacitet. I och med sänkningen 
av bolagsskatten reducerades möjligheten att bygga upp obeskattade reserver men företaget 
kan i stället skapa utdelningsbara vinstmedel.  
 
Idag har skattekonsultens roll förändrats, menar respondenten, genom att lagstiftning har 
blivit mer harmoniserad med andra länder. Mycket av skattekonsultens arbete idag är inriktad 
på olika paketeringsförfaranden där verksamheter eller enskilda tillgångsslag överförs till 
dotterföretag för att i ett senare läge avyttras externt genom en skattefri avyttring av aktierna i 
dotterföretaget. På detta sätt kommer den latenta skatten på tillgångarnas övervärden inte att 
realiseras. Transaktioner av detta slag är mycket av det arbete som vi genomför, berättade 
respondenten. Dessutom går mycket arbete åt att sätta upp strukturer med ägarföretag 
utomlands. Respondenten menar att konsultarbetet inom bolagssektorn numera handlar om att 
bilda olika strukturer bland annat genom paketeringar av rörelsetillgångar med hjälp av 
underprisreglerna. 
 
De kunder som respondenten arbetar mot är främst större företag. Detta då små företag oftast 
inte är lika transaktionsbenägna som större företag men även att det inte uppstår tillfällen då 
företaget behöver dessa tjänster. De kunder som är ständigt återkommande är större företag 
men det förekommer även att mindre företag hör av sig men då är det oftast 
engångsföreteelser.  
 
Respondenten anser att kundföretagen besitter stora kunskaper inom området skatter. Detta 
beror dels på att skatt berörs i press och media men även då revisionsbyråerna erbjuder 
kundträffar. Dessutom erbjuds olika skattekurser som företagen kan gå för att få ökad 
kunskap inom området skatter. 

5.2.2 Skattestrategi  

För att skattekonsulter ska kunna hjälpa företagen till en effektiv strategi berättar 
respondenten för oss att de analyserar företaget för att se om det går bra eller dåligt. De ser 
även till hur företaget väljer att finansiera sin verksamhet. Respondenten analyserar om 
företaget är kapitalintensivt och kräver stort kapital eller om företaget kan finansieras med 
eget kapital eller med upplåning. Dessutom måste skattekonsulten här beakta vilken form 
företaget drivs i. Om företaget är årstidsväxlande kan finansieringen se annorlunda ut. Men 
den finansiella situationen är viktig, menar respondenten. Men så länge som företaget går bra 
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finns ingen anledning till att gå in och undersöka företaget i detalj, så länge de har en bra 
struktur. Men självklart stramas verksamheten upp när skattekonsulten går in i företaget.  
 
Vid frågan över vilka råd som skattekonsulten ger till företaget menar respondenten att 
kundvården är viktig för den ökade förståelsen hos kund. Det är viktigt att höra av sig till 
kund för att förvissa sig om att finansieringen har blivit bra men även se att företaget har 
allting under kontroll. Det som oftast brukar vara råd till företagen är att ha ett uttryckligt 
aktieägaravtal. Detta är annars ett område där många tvister kan ske. Detta är även ett av de 
återkommande problem som återfinns i företag. Respondenten berättar även att de på 
revisionsbyrån har listor över olika kriterier som bör vara uppfyllda hos företaget för att få en 
bra strategi inom företaget.     

5.2.3 Lagstiftning 

De vanligaste skattefrågorna som berörs är enligt respondenten momsfrågor, och då oftast 
inom fastighetsbranschen där regelverket är komplicerat. Andra frågor som ofta återkommer 
är hur företagen ska kunna skapa utdelningsbara vinstmedel som sedan kan delas ut till 
ägarkretsen med för närvarande så lågt skatteuttag som 20 % för fysiska personer.  
 
Vid frågan vilka skatteregler som respondenten som skattekonsult ansåg vara viktiga svarade 
denne att den lag som reglerar allt som berör skatter är inkomstskattelagen. Aktivitet både i 
och utanför koncernen eller vanligt företag berörs av denna lag. Dessutom är det viktigt att 
säga att momslagstiftningen som reglerar specifikt momsen är viktig för företag att ha stora 
kunskaper i. Respondenten menar att inkomstskattelagen tillsammans med 
momslagstiftningen täcker en stor del av de skatteregler som företaget måste ta i beaktning.  
 
Respondenten berättar för oss att det finns ett dubbelt syfte över varför företaget väljer att 
bedriva verksamheten i en koncern istället för ett enskilt företag. För det första är det ett bra 
sätt för att effektivisera verksamheten och kunna styra det bättre. Dessutom finns en 
skattemässig fördel då moderföretaget kan ta hem en skattefri vinst på skapade övervärden i 
dotterföretaget genom att sälja iväg dotterföretagets aktier. Därutöver kan resultatet på 
koncernnivå utjämnas med koncernbidrag. 

5.2.4 Etik till skatteproblematiken 

Respondenten anser att den etiska moralen är av betydelse för hur företag hanterar 
skattefrågor. Företag som är skattedrivna och söker sofistikerade skattelösningar utnyttjar 
regelverket maximalt även om de riskerar att bli föremål för granskning. I andra fall finns det 
företag som inte är processbenägna utan strävar efter att hitta lösningar som med marginal 
ligger på rätt sida om vad som kan anses vara gällande rätt. Respondenten menar att de flesta 
företag som denne varit i kontakt med hellre tar det säkra före det osäkra när det kommer till 
skattefrågor.  

5.2.5 Skattekonsultens syn på skatteplanering och s kattestrategi 

Som avslutande fråga för skattekonsulten frågade vi vad denne ansåg vara skillnaden mellan 
skatteplanering och skattestrategi. Respondenten menade här att skattestrategi mer är när 
företaget har en strategi eller policy över hur skattekostnader ska behandlas i företaget. Det 
kan vara så att företaget har en policy som säger att företaget ska enbart betala 5 % i effektiv 
bolagsskatt. Respondenten anser att vid användning av skattestrategier sitter inte företaget och 
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tolkar lagtexten utan har en långsiktig och målmedveten strategi. Företaget har redan bestämt 
sig för hur skatteoptimering ska ske i företaget. 
 
Skatteplanering menar respondenten däremot är mera stundens ingivelse där visst affärsbeslut 
eller viss transaktion genomförs med kort varsel exempelvis efter att en omdiskuterad och 
gynnsam skatteregel slutligen avgjorts i Regeringsrätten eller i EG-domstolen med en för den 
skattskyldige positiv utgång.  
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6. ANALYS 
 

ör att väva ihop den röda tråden mellan teori och empiri följer här en analys över 
studiens empiriska material. Detta analyseras genom att koppla empiri till studiens 
teoretiska referensram. Denna del kommer att ligga till grund för den slutdiskussion 

som slutligen kommer att presenteras. 
 
 

6.1 Grunden för företagens verksamhetsstrategi 
Vid implementeringen av företagets verksamhetsstrategi är det enligt Andrew (1999) viktigt 
att väva in flera faktorer som kan påverka företags verksamhet och inte enbart den 
ekonomiska delen. Enligt Andrew är den ekonomiska delen grunden till den ekonomiska 
strategi som företag har och som bygger på de finansiella resurser som företaget har tillhanda. 
För samtliga företag som studerats i denna uppsats har den ekonomiska delen varit av stor vikt 
för utformningen av företagens verksamhetsstrategi. För alla företag har det funnits finansiella 
resultatmål som varit av betydelse för utformning av verksamhetsstrategin. Företag A ska 
enligt deras strategi och mål uppnå ett högt täckningsbidrag medan företag B har strategiska 
mål om att ha ett bra kassaflöde. För företag C finns andra resultatrelaterade mål beskrivna i 
strategin om att inneha en viss årlig tillväxt. Däremot verkar den ekonomiska strategin så som 
Andrew beskrivit den, inte varit av stor betydelse för företagen, där det är viktigt att se till de 
finansiella resurser som finns i företaget. Skattekonsultens arbete utgår utifrån de resurser som 
finns i företaget och vid hjälp av utformning av skattestrategier ser skattekonsulten enbart till 
företagets finansiella ställning. Företag måste se till sina resurser men de framtida målen 
verkar för dessa företag vara av större vikt. Verksamhetsstrategin i samtliga företag som 
studerats, innehåller andra faktorer som företaget anser vara viktiga för att nå dess uppsatta 
mål. Samtliga företag har nämnt kvalitetskrav som en viktig del av verksamhetsstrategin.  
 
Prahalad och Hamel (1999) anser att en lyckad implementering samt utformning av företagets 
verksamhetsstrategi börjar med att företagsledningens roll är aktiv. Författarna anser att 
företagsledningen roll är att förmedla ut företagets verksamhetsstrategi så att den ingår som en 
naturlig del i företagskulturen. För samtliga företag som studerats har företagsledningen varit 
av stor betydelse vid utformning av företagets verksamhetsstrategi. Vid företag A har 
utformning av verksamhetsstrategin genomförts av en utsedd projektgrupp, där 
företagsledningen i efterhand godkänt och accepterat den verksamhetsstrategi som 
projektgruppen utformat. Företag B och C har utformat företagens verksamhetsstrategi 
tillsammans med dåvarande företagsledning i respektive företag. För företag B har 
företagsstrategin varit oförändrad under de år som respondenten arbetat inom företaget. Även 
om den nuvarande företagsledningen för företag B och C inte varit deltaktiga vid 
utformningen av verksamhetsstrategin, har de en aktiv roll för att verksamhetsstrategin ska nå 
ut till samtliga medarbetare inom respektive företag och försöker influera 
verksamhetsstrategin aktivt i företagskulturen. På högre nivåer inom företag C hålls det årliga 
träffar för företagets alla chefer där verksamhetsstrategin och företagets mål diskuterats. Även 
om medarbetarna på lägsta nivå inom företag C inte uttryckligen vet hur företagets 
verksamhetsstrategi är formulerad påverkar strategin det vardagliga arbetet för alla inom 
företaget. För företag B finns det skriftlig information tillhanda och företagets 
verksamhetsstrategi finns tydligt med i företagets budgetering. Däremot ansåg respondenten 
för företag B att det var svårt att säkerställa att medarbetare på lägre nivåer är medvetna om 

F 
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företagets verksamhetsstrategi. Företag A angav aldrig vid intervjutillfället någon information 
för hur företaget specifikt når ut med verksamhetsstrategin till sina medarbetare. Detta, anser 
vi, kan bero på att företagets verksamhetsstrategi delas med övriga i koncernen och att det 
därför är moderföretagets uppgift att förmedla ut informationen. Men samtidigt förmedlade 
respondenten för företag A att det är viktigt att nå ut med verksamhetsstrategin till alla 
medarbetare i företaget, detta för att nå de reslutat som är eftersträvade. För samtliga företag 
som studerats har respondenterna förmedlat att det är viktigt att alla ledande chefer inom 
företagen har goda kunskaper i företagets verksamhetsstrategi men däremot har de olika 
aktiva processer för att nå ut med informationen.   
 
Från samtliga respondenter konstaterades det att företagets verksamhetsstrategi är ett 
komplext område att behandla. Mintzberg et al (1998) beskrev att strategier både ger fördelar 
men även nackdelar till företaget. Strategin beskriver företagets mål, främjar till aktivitet och 
ger värdefull information som visar hur företaget fungerar. Däremot kan strategin överskugga 
problem som finns inom företaget och hämma till nytänkande. För samliga företag som 
deltagit i denna studie har strategin varit viktig för att beskriva företagets mål samt gett 
direktioner för verksamheten. Företag C beskrev i sin verksamhetsstrategi att de ska vara 
marknadsledande inom sitt område, vilket tyder på att strategin ger klara riktlinjer för 
företaget samtidigt som det ger en beskrivning över hur företaget ska arbeta. Företag A 
beskrev att en viktig del i deras verksamhetsstrategi är att förvalta verksamheten och skapa 
god kvalitet. Verksamhetsstrategin inom företag A visar vilka mål och aktiviteter som finns i 
företaget. Enligt Mintzberg ska strategin främja aktivitet inom företaget vilket görs i alla 
studerade företag genom de resultatmål som varit inskrivna i verksamhetsstrategin. Genom att 
ha resultatmål visar företaget hur de från år till år ska växa och bli bättre. Däremot kan det 
ifrågasättas hur aktivitetshöjande det kan vara när det finns inskrivit i en strategi.  Samtliga 
företag menade därför att det är viktigt att arbeta med strategin på alla nivåer inom företaget. 
Verksamhetsstrategin tillhandahåller information för att kunna ge förståelse för hur företaget 
fungerar vilket kan exemplifieras med företag B där respondenten beskrev att 
verksamhetsstrategin är viktig för företagets produktutveckling. Företag C beskrev att 
verksamhetsstrategin visar på vilken produkt företaget ska nischa in sig på. Enligt Chaffee 
(1985) finns det olika skolor för utformning av strategier och samtliga skolor anser att 
strategin berör både organisationen och dess miljö vilket vi i vår studie kan bekräfta då de 
studerade företagen anser att strategin har varit viktig för organisationsstrukturen och hela 
företaget.  

6.2 Värdeskapande och vinst 
De ekonomiska mål som företagen haft i denna studie visar på att det finns kopplingar till 
vikten av att maximera värdet till sina aktieägare som Lindholm et al (2006) har diskuterat. 
För att kunna maximera värdet anser författarna att företagen måste inkludera både mål och 
vision i företagets verksamhetsstrategi. Den ekonomiska strategin har därför en stor betydelse 
för hur företaget ska kunna ge välfärd till sina aktieägare. En fördel som företag A har med att 
de visar intressanta frågor öppet i redovisningen är att alla företagets aktieägare blir tydligt 
underrättade gällande företagets position och värde. Detta medför att aktieägarna får ett mer 
trovärdigt företag då risken för dolda förfaranden minimeras. Respondenten för företag B 
förklarade att de arbetar med att skapa lönsamhet för företagets kunder så att de får ett utökat 
värde och kan vinstoptimera. Företagets val att vara miljövänligt är även ett medvetet val att 
skapa icke-finansiellt värde för aktieägarna. Även företag C agerar för att skapa värde för dess 
aktieägare genom att ha vissa avkastningsmål för att företagets aktieägare ska bli 
tillfredsställda. Skattekonsulten förklarade under intervjutillfället vikten för företag att ha ett 
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uttryckligt aktieägaravtal för att minimera tvister och att aktieägarna inte åsidosätts. Företags 
vilja att skaffa lågbeskattade vinstmedel ger möjligheter att utöka den utdelningsbara vinsten 
till aktieägarna. Vilket understryker dess vilja att skapa värde för dess aktieägare genom att ge 
dem högre vinst. Genom företagens värdeskapande för dess aktieägare leder det till att 
företagens värde höjs enligt den studie som Lindholm et al. (2006) utfört.  
 
Balanced Scorecard, som Kaplan och Norton (2001) utformat, används av företag A genom 
olika strategiska mål inom varje fokusområde. En bra process genom samtliga fokusområden 
gör att företaget ökar sina vinster. Respondenten förklarade även vikten av andra faktorer 
förutom de finansiella för att få ett lönsamt och fungerande företag. Några viktiga icke-
finansiella faktorer som respondenten nämnde är kundnöjdhet och medarbetarkompetens 
vilket är i enlighet med Kaplan och Norton (2001) som anser att dessa icke-finansiella 
faktorer är att beakta för att maximera företagsvärdet. Företag B förkunnade att deras 
verksamhetsstrategi till stor del strävar efter kundnöjdhet vilket är en av de icke-finansiella 
perspektiven i Balanced Scorecard. Under intervjutillfället med företag C diskuterades även 
vikten av andra mål förutom de finansiella. Dessa mål beskriver respondenten som ”mjuka” 
och är exempelvis personalmål vilket är ett icke-finansiellt mål. Däremot understryker 
respondenten att de finansiella målen måste vara tydligt sammankopplade med de icke-
finansiella målen som en röd tråd genom hela företaget.  
 
För att skapa långsiktigt värde i företag ska vinsten optimeras enligt Lindholm et al. (2006) 
och vinstoptimeringssyftet ska visas igenom företagens visioner och mål. Företag B har ett 
vinstoptimerande syfte och lönsamhetsmål så att den planerade vägen som återfinns i 
budgetplaneringen följs för hela företaget. Företag B har bland annat ett fokus på en snabb 
och effektiv ekonomisk vinning vilket är en antydan till Earnings Management (Healy och 
Wahlen 1999). Beroende på företags etiska attityd är Earnings Management enligt Greenfield 
et al. (2008) mer förekommande vid informell beslutshantering (då företaget är antingen 
relativist eller idealist). Då de studerade företagen har en strikt syn på hur beslut ska tas, 
utifrån det empiriska material som erhållits, anser vi i enlighet med Greenfield et al. (2008) att 
de inte är intresserade av att aktivt skatteplanera. Något som tydligt visar på företag Bs 
vinstoptimerande struktur är den skatteoptimering som genomförs lokalt för att nå ett högre 
årsresultat. Även företag C har finansiella mål som tillväxt och resultat för att vinstoptimera 
sitt företag. Företag C förklarar att skattefrågan blir mer affärsdriven då skatterna är en 
kostnad för företaget men däremot har företaget ej valt att agera utöver de lagar och regler 
som gäller. Kostnadsminimering hos företagen bidrar till att vinsten ska bli så optimal som 
möjligt vilket överensstämmer med teorin om Bootstrapping som Winborg och Landström 
(2000) beskrivit. Då företag C anser att det viktigaste är att agera operativt innebär det att de 
satsar mer på att sälja och aktivt öka vinsten genom nya möjligheter och utveckling istället för 
att strama åt verksamhetens kostnader genom exempelvis Bootstrapping. Därför agerar 
företaget ej aktivt för att kostnadseffektivisera sin skattehantering. Både företag A och B 
beskrev förutom vikten av icke-finansiella faktorer att företagen måste minimera sina 
kostnader och att sparsamhet är av stor vikt.  

6.3 Lagstiftning  
Skattekonsulten ansåg att inkomstskattelagen tillsammans med momslagstiftningen täcker till 
stor del av det som företag måste ha ordentlig insyn i, vilket innebär att det är en stor mängd 
kunskap som företag måste inneha för att kunna ha kontroll över skattekostnaderna. En viktig 
del i skattekonsultens arbete är att se till att det inte skapas extraordinära skattepliktiga 
intäkter i företagen för att inte realisera övervärden. Finns inte den kunskap som 
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skatteområdet kräver finns det risk för att företaget betalar för mycket skatt. Skattekonsulten 
anser däremot att dennes kundföretag besitter stora kunskaper inom ämnet skatt. Enligt 
respondenten för företag A sköts skattehanteringen centralt och denne poängterade tydligt att 
företaget endast använde de regler och policys som IFRS och ÅRL kräver och ej något utöver 
detta. Skattelagstiftningen, anser respondenterna från samtliga intervjuade företag, är 
komplicerad och särskilt för EG-rättens lagstiftning. Länders olika skatteregler utgör en stor 
risk för internationella företag vilket kan skapa dubbelbeskattning.  Företag C understryker 
problemet med att en komplicerad lagstiftning enbart skapar kostnader och kräver större 
resurser. Företag Bs syn på skatter är dock att området inte har så stor betydelse ur 
styrningssynpunkt då de mäter resultatet före avdrag för skatter och räntor. 
 
Skattekonsulten menar att vikten av förändringen av bolagsskatten och att dess sänkning på 
1990-talet bidrog till att företag inte längre kunde skatteplanera med hjälp av obeskattade 
reserver i samma utsträckning som tidigare. Sänkningen av bolagsskatten minskade 
kostnaderna för företagen att behålla vinstmedel vilket då enligt Huizinga och Laeven (2006) 
innebar att fler företag blev lockade att redovisa sin vinst i Sverige. Företag blev även mer 
motiverade till att investera och producera i ett land med lägre bolagsskatt så som Lee och 
Gordon (2005) studie har visat. För de studerade företagen har lokalisering utifrån lokala 
skattesatser inte varit aktuellt utan företagens val har varit beroende av vilken aktiv marknad 
de befinner sig på. Den sänkning som genomförts vid årsskiftet 2009 anser vi kan komma att 
få samma effekt som diskuterats av Huizinga och Laeven samt Lee och Gordon. 
Respondenten för företag C anser att olika länders bolagsskattesatser skapar skattekonkurrens 
mellan länder.  
 
Inom EG-området råder fri rörlighet med varor och tjänster och därför är det upp till företagen 
att se till att mervärdesskatten betalas (Skatteverket 2008). Detta bidrar till att företag har en 
komplex lagstiftning att beakta. Företag C anser att det finns en nackdel med de komplicerade 
mervärdesskattregler som EU har då företaget lägger stor vikt vid att hitta momslösningar 
innan de kan etablera sig på nya orter. Felaktiga beslut från företagets sida kan komma att 
skapa stora kostnader. Enligt skattekonsulten är mervärdeskattefrågor en av de vanligaste 
frågorna vilket kan förstås av den komplicerade lagstiftning som råder. Detta är även bekräftat 
av de studerade företagen då de måste följa internationella bestämmelser gällande 
mervärdesskatten vid handel internationellt. Däremot för företag A finns en speciell 
mervärdesskattehantering, som ger fördelar för företaget, då de utför handel med 
naturtillgångar. Externa parter har möjlighet att sätta av pengar i fonder i företag A utan att de 
beskattas. Eftersom att detta bidrar till att företaget inte behöver låna upp lika högt belopp för 
att finansiera verksamheten bör detta vara ett incitament till företaget till att skatteoptimera 
och ha uttalade skattestrategier inom området.  
 
Koncernbidraget kan användas för att vinstutjämna mellan företag inom en koncern då det 
finns möjlighet att utnyttja vinsterna mot förlusterna så att det beskattningsbara underlaget för 
vinstföretaget minskas (Skatteverket 2008). Företag B använder koncernbidragsmöjligheten 
att utnyttja förluster mot vinster för att skatteoptimera. Möjligheten till att utnyttja 
koncernbidraget är även en av de stora fördelar som företag har då de bedriver sin verksamhet 
inom en koncern menar skattekonsulten. Eftersom att koncernbidraget kan skapa en 
skattelättnad är detta ett sätt för företag som vinstoptimerar att kostnadsminimera. 
 
Skattekonsultens kommentar gällande skatteplanering kan syfta till det kryphål i lagtexten 
som gjorde det möjligt för företag att undgå beskattning (Skatteverket 2008). Om ingen 
fällande dom eller lagändring hade förekommit inom kryphålet är detta lagligt, menar 
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skattekonsulten, och företag kan använda sig av möjligheten till dess att lagändring sker. 
Detta innebär även att om andra kryphål uppdagas kommer företag att använda sig av dessa 
till dess en fällande dom förekommer. De företag som studerats i denna studie kommer enligt 
respondenterna inte att använda sig av kryphål om det finns risk att det skapar problem, men 
finns ingen risk för kostnadsökning kan det finnas incitament för användning. I 
skattekonsultens vardagliga arbete ingår det att förpacka avyttrade dotterföretag vilket innebär 
att företag kan utnyttja möjligheten till att sälja skattefria näringsbetingande andelar. Den 
skattemässiga förmån som förekommer när moderföretaget kan sälja dotterföretagets aktier 
skattefritt är en stor fördel som koncerner kan ta del av även fast lagändring gällande rätten att 
dra av ränta på vissa skulder har skett.  

6.4 Utvecklingen av skattestrategier 
En välutformad skattestrategi enligt Hines (1999), men som även Glaister och Frecknall 
Hughes (2007) anser vara ett framgångskoncept. Enligt författarna måste företag se till de 
olika finansiella faktorerna som kan påverka verksamheten. Däribland finns skattekostnad 
som en finansiell faktor. Författarna menar att företag som är verksamma i andra länder även 
måste ha goda kunskaper i internationella skatteregler. Beroende på detta kommer företag att 
välja att göra sina placeringar på olika sätt. För de företag som studerats har företag B och C 
haft delar av sin verksamhet i andra länder och båda företagen har varit medvetna om den 
problematik som infinner sig vid verksamhet i andra länder. Däremot har det inte varit 
avgörande för om företaget ska etablera sig i ett land.  Respondenten för företag C menar 
vidare att det är viktigt att göra noggranna beräkningar vid nya etableringar då det annars kan 
leda till höga kostnader. Enligt teorierna har företagen beaktat skatter vid verksamhet i 
utlandet, men skatten får ingen större vikt vid företagets verksamhetsstrategi. Respondenten 
nämner vidare att företaget inte tar onödiga risker vid etablering i andra länder då marknaden 
måste vara mogen för företaget.  
 
Yancey och Cravens (1998) menar att företagets skattestrategi är något som kräver hög grad 
av uppmärksamhet av alla berörda parter i företaget och berörs därför av företagsledningen. 
För de företag som studerats har skattefrågan inte varit en del av företagsledningens uppgifter 
utan varit något för ekonomerna inom företag som respondenten för företag B nämnt. 
Verksamhetsstrategin inom företaget har varit viktig att förankra i företagsledningen men 
skattefrågan i sig är inget som berört företagsledningen nämndvärt utifrån de intervjuer som 
genomförts. För företag C finns det möjlighet att hyra in tjänster för att behandla skattefrågor.  
Att skattefrågan inte är uppmärksammad inom företagen utan något som sker efter olika 
transaktioner, hör ihop med Glaister och Frecknall Hughes (2007) olika synsätt för hur företag 
behandlar skattebesluten. Företag kan ta strategiska beslut utan att ta hänsyn till effekter som 
skatten ger, alternativt kan företag inkludera skattebesluten i de strategiska besluten. Samtliga 
företag som studerats har strategiska beslut, i företagens fall de operationella målen, som går 
före skattebesluten. Detta då de operationella målen så som tillväxt varit av större vikt än att 
minimera skattekostnaderna. Däremot menar respondenten för företag B att skatteoptimering 
sker för att företaget ska betala mindre skatt samt att de utnyttjar förluster mot vinster som är 
möjligt enligt koncernbidraget, men samtidigt menar respondenten att inga strategiska beslut 
tas utifrån detta.      
 
Företag måste vid val av strategier överväga om företaget ska anta en strikt 
strategiformulering eller en strategiformulering som ger mer frihet till handling. Antar 
företaget en strikt strategiformulering styrs verksamheten bestämt medan om strategin inger 
mer frihet finns det enbart övergripande mål att uppfylla. Enligt Glaister och Frecknall 
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Hughes (2007) är det vanligast att företagets verksamhetsstrategi är en blandning mellan att 
vara strikt men samtidigt ge en del frihet. Enligt författarna ska företags skattestrategi mer 
vara åt det strikta hållet då detta ska vara en genomtänkt strategi. Inom företag C finns ett bra 
exempel på hur skattefrågan är mer strikt planerad då företaget innan etablering av nya 
distributionscentra måste göra beräkningar för vad denna placering betyder 
skattekostnadsmässigt för företaget. Då företag C enligt sin verksamhetsstrategi anser att det 
är viktigt att träda in på rätt marknad är valet fortfarande att etablera sig på orten, men trots 
detta är det viktigt för företaget att vara medveten om vad det kommer kosta. För företag B är 
det även viktigt att internprissättningarna görs på rätt sätt i hela koncernen då det annars kan 
bli svårigheter med andra intressenter och enheter inom koncernen. Detta berör företagets 
skattekostnader och därför är det viktigt att det finns mer bestämmelser över hur 
internprissättningen ska hanteras.   
 
Yancey och Cravens (1998) beskriver olika faktorer som företag kan beakta för att få en 
effektiv skattestrategi. För det första är det viktigt att beakta länders olika skatteregler då det 
kan påverka företags val av etablering. För företag B och C som främst har verksamhet i 
andra länder finns denna medvetenhet, men enligt respondenterna är detta inte avgörande för 
vilka länder som företaget ska vara verksam i, för företag C är det viktigaste marknadens 
betydelse. För företag A som främst är verksamma inom Sverige är detta inte samma problem 
men koncernen är däremot verksam i flera länder där lokala skattesatser beaktas, men det är 
inget som är avgörande för val av etablering. Detta kan bero på att koncernen är beroende av 
naturtillgångar vilket gör att etableringsmöjligheterna begränsas. Vidare skriver Yancey och 
Cravens (1998) att företag bör överväga faktorer som berör utnyttjning av olika tidsperioder. 
Respondenten för företag C beskriver att koncernbidragsmöjligheten inte är något som 
utnyttjats för vinning men företag B däremot beskriver att de försöker utnyttja förluster mot 
vinster och på det sättet skatteoptimera. Vidare beskriver Yancey och Cravers (1998) att 
företag kan utnyttja olika organisationsformer som kan vara fördelaktiga för att minska på 
skatter. Men enligt de företag som deltagit i vår studie är det viktigare att ha en fungerande 
organisation som en koncern kan ge än att försöka hitta en organisationsform som är mer 
fördelaktig skattemässigt. Skattekonsulten menar i likhet med företagen att en 
koncernorganisation är en organisationsform som kan vara av intresse för att lättare kunna 
övervaka verksamheten. Företag C har under verksamma år ändrat organisationsform från att 
vara ett familjeföretag till att idag vara ägt av ett riskkapitalföretag. Innan arbetade styrelse 
och företagsledning tätt ihop medan företagsledningens roll numera är att förbereda alla 
frågor innan de går upp på styrelsenivå. Yancey och Cravens (1998) menar dock att den 
viktigaste faktorn som företag bör överväga är de transaktioner som företaget genomför. En 
marknadsföringskampanj kan göra att företaget höjer sitt värde, men det kan även bidra till att 
företaget får ökade skattekostnader. För de studerade företagen har de operationella målen 
varit viktigare än att se till vilka skatteeffekter som företaget utsätts för vid olika 
transaktioner. I skattekonsultens vardagliga arbete beaktar denne några av Yancey och 
Cravens olika faktorer så som i vilken form företaget drivs samt årstidsväxlande verksamhet.  
 
Koncerner med verksamhet i olika länder kan bedriva handel mellan sina egna företag. Vid 
dessa transaktioner genomför företaget en internprissättning på de varor eller tjänster som 
säljs och köps internt. Lagstiftningen tillåter flexibilitet och koncernen kan därför maximera 
den beskattningsbara inkomsten i de länder där skatten är låg. (Styron 2007) I Sverige finns 
det lagstiftat om dokumentationskrav vid internprissättning vid internationella transaktioner 
(Lagen (2001:1227) om självdeklaration och kontrolluppgifter). För företag B och C som har 
många transaktioner med utlandet har de nya dokumentationskraven inneburit mer arbete för 
företaget då dessa transaktioner kräver noggrannare dokumentation. Detta har krävt att 
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företagen har utformat policys för hur internprissättning ska ske. Genom denna 
internprissättningspolicys underlättas handeln med andra länder. Däremot menar både företag 
B och C att de inte planerar sin verksamhet utifrån vad som skattemässigt är fördelaktigt. Som 
tidigare nämnts anser respondenten för företag C är det viktigare att träda in på rätt marknad. 
Inom koncernen för företag A infinner sig samma problem med dokumentation som kräver 
allt mer tid främst då flera länder kan vara involverade i en och samma transaktion men även 
för att det finns risk för dubbelbeskattning. Internprissättning berör internationell 
mervärdesskatt och mycket av skattekonsultens förfrågningar berör detta komplexa område. 

6.5 Etik 
När företag även inkluderar skatter i sin verksamhetsstrategi möts företaget av nya etiska 
dilemman som måste beaktas. Elffers (2000) menar att det finns tre steg som företag måste 
uppfylla för att företaget ska kunna välja bort att betala skatt i det verksamma landet. 
Företaget måste för det första ha en vilja till att inte betala skatt, men dessutom måste 
möjligheten eller kunskapen finnas inom företaget. Till sist måste företaget även våga 
genomföra tänkt skatteplanering. För samtliga företag som studerats har kunskapen om 
skatteplanering funnits men samtliga företag väljer att inte genomföra denna planering då det 
mer kan skada företaget. Företagen väljer att inte ta några skattemässiga risker då det kan 
skada företag negativt om de skulle hamna i en rättstvist. Litet risktagande måste alltid finnas 
för att företaget ska kunna växa men inget som påverkar skattemässigt. Enligt skattekonsulten 
är etik en viktig del vid skatteplanering. Enligt denne har företag goda kunskaper i 
skattefrågorna men företag vill hellre ha ett rent samvete än att bli föremål för granskning. För 
samtliga företag har det varit viktigare att visa bra operationella resultat än att använda sig 
utav gråzoner som minskar på kostnader. För företag B där koncernen ägs av en japansk 
koncern finns det även en kulturell aspekt. Respondenten för företag B beskrev att japansk 
företagskultur innebär minimalt risktagande.  
 
Skattekonsulten som intervjuades menade att skillnaden på skatteplanering och skattestrategi 
är att företaget vid skatteplanering väljer att använda sig utav de gråzoner som finns i 
lagstiftningen. Detta kan vara att en dom i regeringsrätten som gör det möjligt för företag att 
utnyttja kryphålet fram till dess att lagändring görs. Detta gör att företag måste hitta nya sätt 
för att skatteplanera. Skattestrategi anser skattekonsulten mer handlar om att företag 
bestämmer sig att arbeta på ett visst sätt som minimerar skattekostnaderna. Företag kan då 
bygga upp policys och regler över hur företaget ska hantera olika skattefrågor. Enligt de 
respondenter som intervjuats för företagen har samtliga nekat till att företag använder sig utav 
skattestrategier. Respondenten för företag A menar att begreppet skattestrategi är ett brett 
begrepp och att det beror på vilka värderingar som läggs däri. Däremot ansåg företaget att de 
inte använder sig utav någon skattestrategi. Däremot finns det redovisningsmässiga policys 
som berör korta avskrivningstider. Företag B menar att företagsledningen inte försöker styra 
företaget för att få ut skattemässiga fördelar, men samtigit finns det en långsiktig 
skattestrategi om att företaget ska optimera skatter lokalt, då samtliga enheter inom företagen 
vill visa bra årsresultat. Detta berörs både av skattestrategi och skatteplanering. Företag B har 
i alla fall i likhet med skattekonsulten även policys som visar på hur företaget ska behandla 
internprissättningen och kan då ses som en skattestrategi. För företag C fanns det även policys 
för internprissättning samt andra policys för hur företaget ska få skattefrågor mer affärsdrivna. 
Dessa skulle kunna ses som en skattestrategi. Respondenten för företag C anser dock att 
vinningen av att införa en skattestrategi i företaget är för liten samt att resurserna inte finns i 
företaget. Samma argument finns i företag A då en aggressiv skattepolicy tar tid, resurser och 
pengar från företaget. I samtliga företag som studerat verkar inte skattestrategin vara 



 

 

implementerad i någon större utsträckning i enlighet med de teorierna av bland annat Yancey 
och Cravens (1998) där tid läggs på utformning av olika faktorer.   
 
För företag som lämnar oriktiga uppgifter i deklaratione
skatt, kan Skatteverket tilldela skattetillägg (Skatteverket 2008). 
skattetillägg kan minimeras genom att tydligt följa lagar o
för företag A. I detta fall fungerar skattetillägget i avskräckande syfte så att oriktig 
skattehantering inte förekommer. 
skatteområden, då risken finns för att tilldel

6.6 Sammanfatt ning av analys
För att summera de viktigaste aspekterna från analysen 
problemformuleringen, ges en kort sammanfattning av kapitlet. De ekonomiska faktorerna är 
av stor vikt för de studerade företagen vid utvecklingen av verksamhetsstrategin. Företagens 
operativa mål är viktigare än att minimera skattekostnaderna och d
att inte ta några skattemässiga risker genom skatteplanering, även om kunskap funnits.
Lagområdet för ämnesområdet är komplext, särskilt gällande mervärdeslagstiftningen vid 
internprissättning. Då företagen anser att lagar och regler strikt ska följas och att beslut ska tas 
efter detta bidrar det till att de inte är intresserade
skattestrategi ska tolkas beror på vad som läggs i området och d
förknippar skattestrategier med skatteplanering som har en negativ klang, vilket gör att 
skattestrategier inte används.  
 
Sammanfattningsvis följer en övergripande modell i 
från analysen. 
 

Figur 3 Egen sammanfattande analysmodell
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7. SLUTDISKUSSION 
 

apitlet visar på studiens slutdiskussion som har sin utgångspunkt i den 
problemformulering som varit genomgående i arbetet samt studiens syfte. 
Diskussionen tar sin början i att besvara problemformuleringen utifrån det 

analyserade empiriska materialet. Därefter följer en diskussion rörande svaret på studiens 
syfte. 
 
 
 
Problemformulering:  I vilken utsträckning arbetar företag med skattefrågor i företagens 
verksamhetsstrategi? 
 
Syfte: Huvudsyftet i denna uppsats är att studera om företag har motiv till att använda sig av 
skattestrategi i sin vardagliga verksamhet. Delsyfte blir att studera om företag använder sig 
av en skattestrategi och i så fall hur implementering av skattefrågor i företagens 
verksamhetsstrategi har skett.  
 
De studerade företagen använder sig inte av att behandla skattefrågor i företagens 
verksamhetsstrategi i någon större utsträckning då deras fokus mer ligger på att maximera 
ekonomiskt operativa mål. Större fokus sätts på att beträda rätt marknader och utveckla rätt 
produkter.   
 
Vi har tidigare diskuterat att begreppet strategi är komplext. Vad skattestrategi är beror på 
vilka värderingar som läggs i begreppet då området är brett. För de företag som vi studerat har 
respondenterna sammankopplat skattestrategier med att fördela vinster på ett fördelaktigt sätt 
och har misstagit detta för mer skatteplaneringsåtgärder och därmed velat undvika 
skattestrategier. Skattekonsulten anser däremot att det finns skillnad på dessa begrepp där 
skattestrategi innebär att företag har allmänna policys som behandlar skatter, medan 
skatteplanering är att använda lagstiftningens gråzoner. Företag utnyttjar lagens vagheter fram 
till dess att lagändring genomförts. För de företag som vi studerat har det funnits policys som 
behandlat internprissättningen inom företagen. Detta är en policy som skulle kunna finnas i 
skattestrategin. Företagen har en bestämd regel för hur internprissättning ska ske. Däremot är 
svenska företag enligt lag tvungna att dokumentera alla internationella transaktioner som sker 
med internprissättning. Men att skapa en policy om hur företaget gör sin internprissättning 
kan vara en del av skattestrategin. För vissa företag arbetade de aktivt för att skatteoptimera 
och detta kan ses som en del av skatteplanering eller skattestrategi. Då begreppen är 
närbesläktade är det få företag som vill bli kopplade till detta då det fått en negativ klang.   
 
Det som varit av största vikt för samtliga företag är de ekonomiskt operativa målen, som finns 
representerade i samtliga verksamhetsstrategier. Samtliga företag har mätbara mål att uppfylla 
vilket gör att detta blir utgången för verksamheten och hur företaget ska agera. Även om 
skatter är en stor kostnad för företagen så är den framtida utvecklingen och vinster av större 
vikt än att försöka minimera skattekostnader. Företagstillväxten har stort fokus hos samtliga 
företag. De strategiska beslut som genomförs i företagen görs utan att ta hänsyn till den 
möjliga skatteeffekt som kan vara en betydande del för företagen, med andra ord så sker ingen 
specifik skatteimplementering utan det skapas som en bieffekt. Det är viktigare att finnas på 
rätt marknad än att utnyttja länder som är skattemässigt mer fördelaktiga. 
 

K 
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Även om företagen i enlighet med skattekonsulten kan anses ha en skattestrategi i den 
meningen att företaget har policys över hur företaget ska agera finns det inget större samband 
med de teorier som presenterats angående en optimal skattestrategi. Däremot i 
skattekonsultens vardagliga arbete finns ett visst samband med teorier som berör företags 
implementering av skattestrategier. För företagen finns det andra faktorer som är viktigare än 
att enbart optimera verksamheten finansiellt. Det är viktigare att beträda rätt marknad där 
kunderna finns. Företag utgår ifrån deras förutsättningar istället för att hitta skattemässigt 
fördelaktiga lösningar. De ekonomiska målen gör att företag lägger ett annat fokus och att de 
därför försöker förbättra andra delar i företaget än det som har diskuterats i teorierna. 
Däribland får de icke-finansiella aspekterna i företaget en större del.   
 
Mycket av skattekonsultens arbete utgörs av att förpacka avyttrade dotterbolag, vilken är en 
möjlighet för koncernen att använda sig av på ett skattemässigt fördelaktigt sätt. För de 
studerade företagen var dessa former att planera sin skatt inte av intresse då de valt att 
minimera sina risker i alla avseenden. Vid svåra och känsliga skattefrågor används därför 
experter inom skatteområdet. 
 
Samtliga studerande företag strävar efter att skapa värde till sina aktieägare. Företagen strävar 
efter att optimera sin vinst samt att kostnadsminimera verksamheten, men de har även fokus i 
den strategiska verksamheten på icke-finansiella faktorer som kund- och personalnöjdhet. 
Företagens etiska attityd återspeglas i deras strikta beslutshantering där inga risker till att bli 
förknippade med skatteplanering bör tas. Detta kan ha lett till att de inte anser att de behöver 
använda sig av skattestrategier, då de förknippar detta begrepp med skatteplanering.  
 
Skatteproblematiken förekommer i de studerade företagen då lagstiftningen som berör 
skattefrågor är komplex samt att de ingår i koncerner med verksamheter i andra länder där det 
kan förekomma situationer med internationellt regelverk. Dessa regelverk har 
mervärdesskatteregler som komplicerar skattemässigt vilket skapar kostnader för företagen. 
För dessa stora företag skulle därför än mer harmoniserad skattelagstiftning underlätta. 
Beroende på ifall företaget har ett operativt fokus påverkar det deras sätt att hantera 
skattefrågor då operativa beslut inte är beroende av skattehanteringen i samma utsträckning. 
Bolagsskattesänkningen vid årsskiftet 2009 kommer däremot att påverka de studerade 
företagen positivt kostnadsmässigt. 
 
Företag B nämnde att de använder sig av koncernbidragsmöjligheten för att skatteoptimera 
men nämnde samtidigt att de inte använder sig av skattestrategier då företaget anser att de 
vinner mer på att fokusera operativt genom att exempelvis säkerställa kassaflödet. Samma 
företag har även en strategi att optimera skattekostnaderna lokalt inom koncernens olika 
företag. Detta kan anses som att företaget använder sig till viss del av skattestrategier fast än 
de förnekar detta. Företag A använder sig inte av skattestrategier då de anser att begreppet 
innebär att utnyttja länders olika skattesatser för att minimera skattekostnader. Företag C 
anser sig inte heller använda sig av skattestrategier utan enbart av de policys som krävs enligt 
lag samt att företaget anser att de inte får ut någon vinning av denna form av strategiska 
arbete. Till följd av detta konstateras att konceptet skattestrategi har olika innebörd beroende 
på vad som läggs i begreppet av den tillfrågade.  
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7.1 Egna reflektioner 
Denna studie bidrar till att ge en djupare insikt i ämnesområdet skattestrategi. Utifrån studien 
har det framkommit att skattestrategier inte är ett begrepp som används i vardagen då det kan 
associeras med skatteplanering som används i en negativ bemärkelse. Studien bidrar med att 
ge begreppet skattestrategi en ny innebörd där företagen inkluderar sina skattefrågor i den 
vanliga verksamhetsstrategin på lagliga sätt. Skattefrågorna får i och med detta en större 
betydelse och kontrollen över företagens kostnader ökar. Studien bidrar dessutom med att ge 
en positiv bild av skattestrategier som kan vara bra för företagsledningen att känna till då det 
kan leda till en ökad förståelse för hur företaget verksamhetsstrategi ska inkludera 
skattefrågorna som fått en större betydelse än innan i företagen. Vår positiva syn på 
skattestrategier stärks av skattekonsultens åsikter om skillnader mellan skattestrategi och 
skatteplanering. En skattestrategi kan formas beroende på företagens behov. 
 

De studerade företagens argument att fokus bör ligga på de operativa målen gör att 
skattestrategier inte är av intresse att utnyttja för att behandla skattefrågor. Detta har vi en 
annan uppfattning av då vi anser att de operativa målen inte bör utesluta möjligheten av att 
hantera skattefrågor strategiskt. Detta då operativa handlingar i företag, där fokus finns bland 
annat på försäljning och produktion, inte hindrar möjligheten att samtidigt kontrollera sina 
skattekostnader.  
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8. SANNINGSKRITERIER 
 

tudiens sanningskriterier är viktiga att klargöra då detta kapitel ger läsarna en bild 
över hur trovärdigt samt äkta framställningen av studien är. Trovärdigheten för den 
kvalitativa studien grundar sig i fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt möjligheten att styrka och konfirmera. Då vi som författare av denna uppsats 
har varit medvetna om vikten att framställa en trovärdig studie har vi genomgående i studien 
varit noggranna med att alla dessa kriterier ska vara väl omdiskuterade. Studiens äkthet 
grundar sig i vår framställning av respondenternas empiriska material. 
 
 
 
De traditionella sanningskriterierna reliabilitet och validitet har ansetts av forskare vara ett 
statistiskt mått som används vid den kvantitativa forskningen. Istället för att diskutera 
reliabilitet utifrån likheter, är den kvalitativa studien mer intresserad av processer och 
förändringar som sker vid intervjuer. Den kvalitativa studien har ofta en låg standardisering 
vilket skiljer sig ifrån den kvantitativa studien som eftersträvar hög grad av standardisering.  
(Trost 1997) Detta betyder att kvalitativa forskare anser att de traditionella begreppen som 
berör sanningskriterierna inte är användbara i den kvalitativa studien i dess grundläggande 
form utan att forskaren måste göra nya tolkningar av dessa begrepp. (Bryman 2004) 
Johansson Lindfors (1993) menar i enlighet med Bryman att sanningsbedömningen för 
studien ska använda relevanta begrepp för det angreppsätt som antas. Därför kommer vi i 
enlighet med Trost och Bryman att använda oss utav kvalitativa sanningskriterier som baseras 
på studiens trovärdighet och äkthet. 

8.1 Trovärdhet 
Studiens trovärdhet är uppdelad i fyra delkriterier som är relevanta då vi anser tillsammans 
med Bryman (2004) att den kvalitativa studien inte ger upphov till en absolut sanning utan det 
finns fler än en beskrivning av verkligheten.  Det första delkriteriet är tillförlitlighet  vilket 
innebär att studiens resultat måste ha framställts på ett tillförlitligt sätt så att de regler som 
finns har följts och att vi som författare tydligt har visat att vi har uppfattat det empiriska 
materialet på ett rätt sätt.  För att försäkra oss om detta måste vi som författare se till att de 
personer som ingått i studien har tolkats på rätt sätt och att de överensstämmer med vår bild 
av intervjumaterialet. Detta kallas även för respondentvalidering och för att få en god 
validering som möjligt från de studerade respondenterna har vi efter bearbetning av 
intervjumaterialet skickat detta till respondenterna för granskning för att försäkra oss att inga 
missförstånd uppstått.  Genom detta har vi fått en god överensstämmelse mellan oss som 
författare och våra respondenter.  
 
En studies trovärdhet är även beroende av dess överförbarhet, vilket innebär att den 
kvalitativa forskaren ska framställa fylliga redogörelser över det studerade ämnesområdet. 
Skillnaden här mellan en kvantitativ forskning är att det relevanta ligger i att eftersträva ett 
djupt och ingående material istället för ett brett, så att läsarna själva kan göra en korrekt 
bedömning över hur överförbara de framställda resultaten är i andra miljöer. (Bryman 2004) 
Vi har genomgående fokuserat på att objektivt framställa materialet och ge tydliga 
förklaringar över hur vi har gått tillväga vilket ger en klar insyn för läsaren om vår väg till 
studiens framställda underlag. Enligt Johansson Lindfors (1993) är överförbarheten även 

S 
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relevant gällande teoriernas användbarhet och efter att det empiriska materialet analyserats, 
fann vi en mättnad i samtliga teoretiska områden. 
Det tredje delkriteriet för trovärdhet är studiens pålitlighet. Detta kriterium påminner om den 
kvantitativa forskningens reliabilitet vilket innebär att forskarna ska inta ett granskande 
synsätt. (Bryman 2004) För att säkerställa vår studies pålitlighet har vi noggrant redogjort för 
studiens alla faser och sedan låtit vår handledare kritiskt granska studien för att ge oss en 
objektiv bedömning över hur de anser att vi som författare framställt forskningsprocessen.  
 
Det sista steget till en trovärdig studie är kriteriet om att styrka och konfirmera. Då vi har 
klargjort i förförståelsen att det inte går att vara fullständigt objektiva i en studie som denna, 
har insikten om detta gjort att vi, i enlighet med Bryman (2004) lagt en stor tyngd på att alltid 
agera i god tro och aldrig medvetet låta våra egna värderingar påverka framställandet av 
studien.  

8.2 Äkthet 
Äktheten för studien handlar om vad den utger sig för att vara. Det kan handla om att studien 
bygger på verkliga intervjuer. (Thurén 2005) En autentisk studie ska ge en rättvis bild till 
läsaren av de studerade respondenternas åsikter och uppfattningar som framkom under 
intervjutillfället (Bryman 2004). För att ge en så äkta bild av studien som möjligt har vi som 
författare koncentrerat oss på att låta respondenternas egna åsikter och värderingar återspeglas 
i studiens empiri, analys samt slutdiskussion. Detta understryks även då vi verifierade det 
empiriska materialet med samtliga respondenter så att de fick möjlighet att konfirmera att det 
var korrekt uppfattat. 
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Bilaga 1 – Intervjumall 
Här har ni en övergripande intervjumall för vår intervju den X kl. X. Vi vill göra er påmind 
om att intervjun kommer att ta ca 30-45 minuter samt att både ni och ert företag kommer att 
vara anonyma i denna uppsats. Under intervjun kommer vi att spela in samtalet för att 
underlätta transkriberingen och hoppas att ni samtycker till detta. Därefter kommer vi att 
skicka transkriberingen för godkännande från er så att inget har missuppfattats. Tack på 
förhand! 
 

- Har ni en uttalad strategi och i så fall vad innefattar den? 
 

- Vem/vilka har utformat strategin? 
 

- Vilka finansiella faktorer ligger tyngden på vid utformningen av strategin? 
 

- Skatter har på senare tid blivit en allt större fråga för företag och påverkar företagets 
finansiella resultat. Finns det några redovisningsmässiga policys som kan påverka 
skatterna?  

 
- Anser ni att lagstiftningen angående skatter är komplicerad? 

 
- Har ni märkt i ert arbete att det finns något i skattelagstiftningen som försvårar er 

verksamhet? 
 

- Enligt ert företags verksamhetsstrategi, är ni ett riskavert företag? 
 

- Tror ni att ert företag skulle kunna vinna på att använda en aggressiv skattepolicy för 
att få högre vinning? Varför/varför inte? 

 
Vid frågor, vänligen kontakta oss på 07XXXXXXXX 
 
Med vänliga hälsningar, Karin Strååt och Katarina Sundén 
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Bilaga 2 – Intervjumall för intervjun med företag 
Innan intervjun startar börjar vi med att berätta om oss själva samt om uppsatsen vi håller på 
att skriva. Vi berättar att intervjun kommer vara cirka 30 till 45 minuter lång samt att vi 
använder oss utav anonymitet i denna uppsats. Vi frågar om det är möjligt för oss att spela in 
intervjun på ett miniminne. Därefter berättar vi även att vi skulle vilja få en bekräftelse i 
efterhand för att se till att vi uppfattat informationen vi fått under intervjun på rätt sätt.  
 
Grundläggande information  
 
Berätta om dig själv och vad din position inom företaget innebär? 
Berätta kort om ert företag och dess storlek. 
 
Strategi 
 
Har ni en uttalad strategi och i så fall vad innefattar den? Har ni samma strategi för hela 
koncernen eller gäller den bara för företaget? 
Vem/vilka har utformat strategin? 
Hur arbetar ni med strategin för att den ska nå ut till alla berörda parter i företaget? 
Vilka finansiella faktorer ligger tyngden på vid utformningen av strategin? 
Skatter har på senare tid blivit en allt större fråga för företag och påverkar företagets 
finansiella resultat. Finns det några redovisningsmässiga policys som kan påverka skatterna?  
 
Lagstiftning 
 
Anser ni att lagstiftningen angående skatter är komplicerad? 
Har ni märkt i ert arbete som ekonomichef/skattechef att det finns något i skattelagstiftningen 
som försvårar er verksamhet? 
 
Etik 
 
Enligt ert företags verksamhetsstrategi, är ni ett riskavert företag? 
Tror ni som ekonomichef/skattechef att ert företag skulle kunna vinna på att använda en 
aggressiv skattepolicy för att få högre vinning? 
 
Avslutande fråga 
 
Har ni hört talas om begreppet skattestrategier och i så fall vet du om det är något som ert 
företag använder sig av för att hantera skattekostnaderna? 
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Bilaga 3 – Intervjumall för intervjun med skattekon sult 
Innan intervjun startar börjar vi med att berätta om oss själva samt om uppsatsen vi håller på 
att skriva. Vi berättar att intervjun kommer vara cirka 30 till 45 minuter lång samt att vi 
använder oss utav anonymitet i denna uppsats. Vi frågar om det är möjligt för oss att spela in 
intervjun på ett miniminne. Därefter berättar vi även att vi skulle vilja få en bekräftelse i 
efterhand för att se till att vi uppfattat informationen vi fått under intervjun på rätt sätt.  
 
Grundläggande information  
 
Berätta om dig själv och hur ditt vardagliga arbete ser ut inom företaget? 
Som skattekonsult, vad för tjänster kan ni erbjuda företagen? 
Hur ser er kundstock ut? (stora företag, små företag, aktiebolag, ledarledda företag?) 
Hur stor kunskap brukar era kunder ha inom området skatter när de söker era tjänster? 
 
Lagstiftning 
 
Som skattekonsult, vilka skattefrågor är oftast förekommande från aktiebolag?  
Som skattekonsult, vilka skatteregler anser ni är de viktigaste för aktiebolag att koncentrera 
sig på för att få en så bra skattestrategi som möjligt?  
Vad finns det för skattemässiga skillnader med att driva verksamhet i en koncern istället för i 
ett enskilt företag? 
 
Strategi 
 
Hur går ni till väga när ni ska hjälpa företag att få en effektiv skattestrategi? 
Vilka delar ser ni till när ni hjälper företagen att utforma en skattestrategi? (bara finansiella 
faktorer eller även andra interna faktorer?) 
Vilka råd ger ni i efterhand att företagsledningen ska underhålla för att skattestrategin är 
hållbar över åren? 
Ser ni att det finns några vanligt återkommande brister hos företagsledning vid utformning av 
strategier? 
 
Etik 
 
Vad anser ni är skillnaden mellan skatteplanering och skattestrategier? 
Tror ni som skattekonsult att den etiska moralen i företaget har någon betydelse när företagen 
tar ställning till olika skattefrågor? 
 ( Vi har läst att skillnaden mellan rätt och fel i skatteplanering handlar mycket om den etiska 
moralen som företag kan tänkas ha) 
 
Avslutande fråga  
 
Vilket värde anser ni som skattekonsult att skattestrategier kan skapa för aktiebolag och dess 
intressenter?  
 
 


