
 
 

1 
 

 

 

 

 

 
   ”It´s time to put The Puzzle together” 

- En studie som påvisar The Under-sheltering Puzzle i Sverige.  

 

 

       

 

 

 

    

 
 

 

 
Författare: Johannes Hallenbrant 

Författare: Cornelia Ivarsson 

Handledare: Håkan Locking 

Examinator: Karin Jonnergård 

Termin: VT17 

Ämne: Skatteplanering 

Nivå: Magisteruppsats 

Kurskod: 4FE17E 



 
 

2 
 

Förord 

 

 
Först och främst vill vi rikta ett stort tack till våra kurskamrater för era goda råd och 

synpunkter. Med er hjälp har uppsatsen kunnat utvecklats till ett intressant arbete. 

 

Vi vill också tacka Björn på Skatteverket för den tid och expertis du givit oss inom området. 

 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Lektor Håkan Locking samt medbedömare Lektor Ulf 

Larsson Olaison för era värdefulla råd och ert stora engagemang. Genom detta har ni hjälpt 

oss att lägga ut detta pussel. 

 

 

Tack! 

 

 

 

 

 

Linnéuniversitetet, Växjö 

Den 21 maj 2017 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Johannes Hallenbrant Cornelia Ivarsson 



 
 

3 
 

Sammanfattning 
 
 
Magisteruppsats, Civilekonomprogrammet 

Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, VT-2017. 

 

Författare: Johannes Hallenbrant och Cornelia Ivarsson 

Handledare: Håkan Locking 

Examinator: Karin Jonnergård 

 

Titel: ”It´s time to put The Puzzle together” 

 

Bakgrund: Skatteplanering är ett aktuellt och omdebatterat ämne. I USA har ett Under-

sheltering Puzzle kunnat påvisas då vissa företag avstår från att skatteplanera. Vi frågar oss 

om fenomenet förekommer i Sverige och i så fall varför vissa företag ej skatteplanerar.  

 

Syfte: Studien avser att förklara förekomsten av The Under-sheltering Puzzle i Sverige. Med 

hjälp av ett företags olika strategier vill vi påvisa fenomenet och förklara omfattningen av 

börsföretagens skatteplanering.  

 

Metod: En deduktiv ansats genomförs där teorier testas genom hypotesprövning. Teorierna 

behandlar ett företags olika strategier samt teorin om Upper Echelon. Datan är insamlad 

mellan åren 2011 och 2015. 

 

Slutsatser: Vi kan i studien påvisa att The Under-sheltering Puzzle förekommer i Sverige då 

vissa grupper av företag tenderar att betala mer skatt än andra. Företagens marknadsstrategi 

kan anses mest betydelsefull för att förklara varför ett företag väljer eller avstår från att 

skatteplanera.  
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Abstract 
 

Master Thesis in Business Administration, School of Business and Economics,  

Linnaeus University, 2017. 

 

Authors: Johannes Hallenbrant and Cornelia Ivarsson 

Supervisor: Håkan Locking 

Examiner: Karin Jonnergård 

 

Title: ”It´s time to put The Puzzle together” 

 

Background: Tax sheltering is a subject of debates and a current issue in society. In the USA 

however, results have demonstrated that some companies exhibit a phenomenon called The 

Under-sheltering Puzzle and avoid tax sheltering. We raise the question if the phenomenon 

also is present in Sweden and if that is the case, why some companies avoid taxes.  

 

Purpose: The thesis pertains to explain The Under-sheltering Puzzle in Sweden. By applying 

theories which cover the different strategies in a company, we intend to proof the existence of 

the phenomenon and explain the magnitude of tax sheltering in public corporations. 

 

Method: A deductive research approach has been used and theories constitutes the basis for 

our hypotheses. The theories discuss the different strategies in a corporation and the impact of 

Upper Echelons. The data is collected between the years of 2011 and 2015.  

 

Conclusions: In this thesis we can proof that The Under-sheltering Puzzle is present in 

Sweden and that some groups of companies tend to pay higher taxes than others. We believe 

that the market strategy is the most primal factor in explaining why a company choose or 

avoid tax sheltering.  
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1.   Inledning 
 

 

Inledningsvis ämnar vi behandla viktiga skeden i den historiska utvecklingen av det svenska 

skattesystemet, skattesystemets primära funktion och hur dessa kan relateras till 

skatteplanering. Detta leder sedan vidare till en problemdiskussion kring varför företag väljer 

eller avstår från att skatteplanera. Vi introducerar företags-, marknads- och ledningsstrategi 

som faktorer vilka kan tänkas inverka på detta val, något som återspeglas i vår 

problemformulering och syfte. Faktorerna är såväl företagsspecifika som kontextuella. 

 

 

1.1 Bakgrund 

 

”It is surprising how little shelter activity there is” (Weisbach, 2001, s. 24) 

För såväl samhället som det enskilda företaget kan beskattningsfrågor anses väsentliga. 

Dagligen hör vi om företagens försök till att undvika skatt och deras strävan att maximera 

vinsten. Trots detta var det just de samtida företagens plikttrogenhet att betala skatt som 

Weisbach (2001) fann förvånande då han myntade citatet ovan. Beteendet då företag avhåller 

sig från att skatteplanera, även kallat The Under-sheltering Puzzle, är centralt i vår studie och 

kommer att diskuteras vidare utifrån företags-, marknads- och ledningsstrategier. Strategier 

vilka tillsammans bestämmer företagens förutsättningar för skatteplanering
1
.  

 

Under 1800-talet debatterades den moderna demokratin allt mer och allmänheten kom att 

begära en jämlik beskattning utifrån kapaciteten att betala skatt. Den svenska 

inkomstbeskattningen kan sägas vara sprungen ur den s.k. allmänna bevillningen som uppstod 

på 1700-talet. Detta var ett skattesystem baserat på principen om avkastningsskatt och skilde 

sig från tidigare bevillningar då denna skatt kom att gälla permanent. Bland de inkomstkällor 

som berördes av den allmänna bevillningen ingick skatt på aktiebolag samt vissa andra 

juridiska personer (Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg & Simon-Almendal, 2015). 

                                                      
1
 En avsiktlig handling inom lagens råmärken där företag använder sig av aktiviteter eller transaktioner för att     

minska bolagsskatten (Palil, Malek & Jaguli, 2016; Bokelund Svensson, Sandström & Andersson, 2014). 
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Efter andra världskriget växte den offentliga sektorn snabbt och då denna behövde 

finansiering utökades skattesystemet. Ökade skatter samt inflation gav dock upphov till 

omfattande snedvridningar i ekonomin vilka medförde att staten kontinuerligt fick göra tillägg 

till lagstiftningen. På sikt gav detta upphov till lagrum som var såväl daterade som 

komplicerade (Lodin et al., 2015). Den ekonomiska effektiviteten i Sverige påverkades 

negativt då skattesystemet fördelade resurserna felaktigt (bilaga 6, 1990-91 års skattereform - 

en värdering, prop. 1997/98:1). Mot bakgrund av denna utveckling tillkom 1991-års 

skattereform (Lodin et al., 2015). Reformen medförde att ett dualt skattesystem infördes då 

skatten på kapitalinkomst och arbetsinkomst separerades (bilaga 6, prop. 1997/98:1). 

Eftersom kapital kan sägas vara lättrörlig över nationsgränser kan det duala skattesystemet 

mer effektivt erbjuda konkurrenskraftiga skattesatser vilket kvarhåller kapitalet inom landet 

[och därmed upprätthåller skatteintäkterna, förf. anm.] (Boadway, 2004). 1991-års 

skattereform kan därmed anses ha minskat företagens incitament till att skatteplanera (bilaga 

6, prop. 1997/98:1). På sikt har reformen medfört att bolagsskatten sjunkit från 52% 1991 till 

22% 2013 (Skatteverket, 2015). 

 

Under krigsåren 1939-1945 implementerade Sverige valutareglering med avsikten att 

stabilisera ekonomin och begränsa förflyttningar av värdepapper och kapital. Valutareglering 

medför förhållanden som av naturliga skäl gör det svårt för företag att flytta vinster till 

utlandet. Då valutaregleringen avskaffades 1989 medförde detta friare kapitalflöden för 

samtliga aktörer i ekonomin (Nationalencyklopedin, 2017; Hanlon & Heitzman, 2010). Något 

som skapat möjligheter för multinationella företag att generera betydande ekonomiska 

fördelar och högre vinster då de förflyttar kapital med avsikten att undkomma skatt (Hanlon 

& Heitzman, 2010). Likväl kan trögrörligheten i skattelagstiftningen anses medföra ökade 

möjligheter till skatteplanering (Skatteverket, 2017). 

 

Sverige har under de senaste decennierna uppvisat en förändring då liberala inslag blivit allt 

mer framträdande. På 1990-talet blev avregleringar ett allt vanligare inslag i den svenska 

ekonomin och sågs som ett politiskt verktyg mot en mer välmående ekonomi. 

Mikroekonomisk teori erbjuder ett argument för ökad konkurrens då ekonomin anses gynnas 

av en perfekt konkurrens då effektiviteten hävdas öka. Då avregleringarna har utvärderats har 

det framkommit skilda meningar huruvida de verkligen har påverkat den ekonomiska 

effektiviteten (Bengtsson, Marell & Baldwin, 1998; Karlsson, 2005).  
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Finansieringen av Sveriges offentliga utgifter försäkras av ett väl fungerande skattesystem, 

vilket kan anses vara dess huvuduppgift. Utöver detta ämnar skattesystemet upprätthålla en 

jämn inkomstfördelning, en stabil samhällsekonomi och en effektiv resursallokering 

(Skatteverket, 2015). Skatteplanering är inte förenligt med förhållandena ovan utan kan anses 

ge upphov till motsatt effekt. Eftersom skatteplanering är en icke-produktiv aktivitet får 

samhällsnyttan och skattesystemets funktion ge vika för enskilda företags vinstmål 

(Weisbach, 2001). En variation av skatteinbetalningar och differentierade skattesatser mellan 

företag skapar en fråga om rättvis konkurrens. De företag som väljer att inte skatteplanera kan 

anses vara mer belastade av samhällets kostnader till skillnad från de företag som 

skatteplanerar. Ett förhållande som Weisbach (2001) liknar med hur företag som förorenar 

miljön ej själva står för hela kostnaden. Om företag hade använt sig av skatteplanering i 

samma utsträckning skulle det kunna anses som rättvist. En tanke om rättvisa framkom även i 

1991-års skattereform då denna framhävde vikten av lika beskattning (bilaga 6, prop. 

1997/98:1). 

 

I tidigare studier framkommer det att amerikanska företag uppvisar skilda beteenden gällande 

skattefrågan då de betalar olika mycket i skatt. Weisbachs (2001) funderingar kring varför 

företag har så olika inställning till skatteplanering ledde till en rad studier för att bättre förstå 

variationen mellan företag (ex. Gallemore, Maydew & Thornock, 2014; McGuire, Omer & 

Wilde, 2014; Desai & Dharmapala, 2006). Fenomenet har i litteraturen fått namnet The 

Under-sheltering Puzzle, vilket vi tolkar som en tendens till att företag ej försöker undvika 

skatt. Tidigare studier har ofta förgäves försökt finna vilka företagsspecifika eller 

samhälleliga faktorer som skulle kunna ge upphov till detta Under-sheltering-beteende. 

Företag uppvisar olika grader av aggressivitet när det kommer till skatteplanering. De företag 

som avstår från skatteplanering anses ha en låg aggressivitet och allokerar få resurser till 

skatteupplägg. En hög aggressivitet återspeglas i företag som aktivt skatteplanerar och 

använder sig av en rad olika metoder med avsikten att undvika skatt. Den högsta graden av 

aggressivitet kan medföra att företag maximerar skatteplaneringen och implementerar 

tvivelaktiga skatteupplägg som befinner sig i gråzonen av lagen (Francis, Hasan, Wu & Yan, 

2014; Balakrishnan, Blouin & Guay, 2012). 
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Higgins, Omer och Phillips (2015) genomförde en studie vilken undersökte sambandet mellan 

företagsstrategi och aggressivitet gällande skatteplanering. Genom att applicera vedertagna 

typologier, framtagna av Miles och Snow (1978), kunde författarna i viss mån förklara 

variationen av skatteplanering mellan amerikanska börsnoterade företag. Författarna kunde 

påvisa att företagsstrategierna Prospector
2
 och Defender

3
 kunde förklara huruvida ett företag 

skatteplanerar. Enligt studien skatteplanerade Prospectors mer aggressivt jämfört med 

Defenders. Utifrån dessa resultat kommer vi replikera studien av Higgins et al. (2015) för att 

undersöka huruvida The Under-sheltering Puzzle existerar i Sverige. Vi har även valt att 

utvidga studien med ytterligare teori då vi också studerar huruvida marknadsstrategi (B2B och 

B2C) samt ledningsstrategi (utbildningsbakgrund hos VD) påverkar ett företags inställning till 

skatteplanering.  

 

Kan de skillnader som finns mellan Sverige och USA tänkas inverka på ett företags 

inställning till skatt och skatteplanering? Företag möter olika skattesystem där skattesatser 

och lagtolkningar kan sägas vara unika beroende på det land i vilket företaget verkar. Kan det, 

trots skillnader i kontext, finnas en likartad relation mellan strategi och skatteplanering hos 

svenska företag noterade på Stockholmsbörsen?  

  

1.2 Problematisering 
 

Weisbach (2001) kan sägas vara en av pionjärerna som på allvar tog sig an fenomenet The 

Under-sheltering Puzzle. I efterföljande studier uppkom ofta resultat som i likhet med 

Weisbachs var överraskande. Resultat som tydde på att företag inte skatteplanerar i den 

omfattning som misstänktes ex-ante, då skatteplanering och dess explosionsartade framväxt 

ofta framhävts som ett betydande hot mot dagens samhälle (Weisbach, 2001). Weisbach 

(2001) anser att de ekonomiska effekter som skatteplaneringen medför på ytan tycks vara 

oemotståndliga, och ställer sig frågan varför företag överhuvudtaget bemödar sig med 

skatteinbetalningar? Vi frågar oss varför vissa företag väljer att betala mer skatt än 

nödvändigt då de bör agera utefter att minimera sina kostnader?  

 

                                                      
2
 Se sida 30. 

3
 Se sida 29. 
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I en fri marknad kan företagens enda ansvar uppfattas som att öka vinsten utan att bryta mot 

regler och lagar för att på så sätt ge upphov till en rättvis konkurrens. Friedman (1970) menar 

att då ledningen uppmuntras till att vara socialt ansvarstagande, oftast utan någon förklaring, 

ålägger den endast aktieägarna en extra skatt i form av lägre avkastning. Denna idé avspeglas 

i teorin om Shareholder Value, även kallad aktieägarvärde, vilken har vuxit fram och spridits 

över hela världen (Brodin, Lundkvist, Sjöstrand & Östman, 2000). Under 1990-talet kom 

teorin till Sverige och började praktiseras av svenska företag. Teorin grundar sig i en strävan 

mot maximal avkastning till företagets aktieägare. Företag bör enligt teorin vara ekonomiskt 

rationella och inte dra på sig onödiga kostnader, som exempelvis skatt, vilka kan minska 

verksamhetens avkastning. Skatteplanering reducerar bolagsskatten och kan anses vara ett 

medel för högre avkastning och företagsvärde (Blom, 2007). Företaget ska även uppvisa en 

ekonomisk effektivitet, något som ofta görs med hjälp av nedskärningar och 

omstruktureringar som maximerar ROE (Return on Equity). Till skillnad från andra principer, 

då vinster ofta återinvesteras i företaget, förespråkar teorin om aktieägarvärde att det fria 

kassaflödet delas ut till ägarna. När kapitalet fördelas genom marknaden hävdas inga 

motsättningar mellan intressenter uppstå då användningen av kapital är som mest effektiv, 

vilket kan anses gynna hela samhället (Lazonick & O‟Sullivan, 2000; Jensen, 2001). 

 

Teorin om aktieägarvärde och diskussionen kring ett företags enda ansvar bör stämma in på 

företag som eftersträvar att minimera sina skatter. Faktorer som affärspraxis och lokala 

regelverk och lagar utgör inte endast hinder för skatteplanering. Då chefer tar dessa 

varierande faktorer i beaktning kan de även utgöra möjligheter till att skatteplanera. Denna 

effekt har framkommit mycket tydligt gällande inkomstskatter där avancerade upplägg 

påverkar skattepliktiga transaktioner, vilket skapar mer avkastning till aktieägarna (PWC, 

2017). Något som kan anses förenligt med vad teorin om aktieägarvärde förespråkar (Blom, 

2007).  

 

Förekomsten av ett Under-sheltering Puzzle tyder dock på att alla företag inte verkar göra allt 

för att minimera företagsskatten. I empiriska studier på börsnoterade amerikanska företag 

framkom en distinkt variation av företagens effektiva skattesatser. Flertalet studier har 

genomförts med avsikten att försöka förklara Under-sheltering-beteendet med hjälp av bl.a. 

reputational costs, ett företags interna förutsättningar samt dess strategi. I en studie av 

Dyreng, Hoopes och Wilde (2016), vilken undersökte reputational costs, föreslogs att 
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offentliga påtryckningar och ett intresse från såväl allmänheten som media inverkar på 

företagen då skatteplaneringen önskas minska. Många studier har likt Dyreng et al. (2016) 

fokuserat på den yttre påverkan och dess kostnader. Likväl går det att tänka sig att företag 

måste förhålla sig till interna förutsättningar för att kunna implementera skatteplanering. 

Skatteplanering innebär inte enbart ekonomiska fördelar för det enskilda företaget utan också 

kostnader. Företaget kan uppleva kostnader då implementering av skatteplanering kan ge 

upphov till omorganisationer och administrativ komplexitet (Balakrishnan et al., 2012; 

Hafkenscheid & Janssen, 2009). 

 

Vi menar att dessa interna villkor kan ge upphov till något vi benämner internal costs of tax 

planning
4
. Dessa kan tillsammans med external costs of tax planning

5
, som ex. reputational 

costs, föreslås skapa unika förutsättningar för företaget att skatteplanera och därmed ge 

upphov till variationen. Företagen bör därmed skatteplanera givet att kostnadsreduktionen 

som skatteplaneringen medför överstiger kostnaderna för dess implementering. 

 

Ett företags övergripande strategi kan anses central och influera en rad olika förhållanden i ett 

företag. Strategi är något som bör återfinnas i de flesta företag då den ger vägledning och 

fungerar som en kompass mot företagets framtida mål, samtidigt som den möjliggör att 

företaget upprätthåller sin effektivitet (Higgins et al., 2015). Vi anser att strategin kan sägas 

vara relaterad till ett företags internal- och external costs då strategin ger upphov till ett 

företags unika förutsättningar att skatteplanera. Strategierna som presenterades av Miles och 

Snow (1978) är baserade på en detaljrik analys av flera olika branscher. Detta bör medföra att 

strategierna kan generaliseras till olika kontext då dessa kan förklara företagens beteende 

gällande skatteplanering. Higgins et al. (2015) menar att det bör finnas en stark koppling 

mellan ett företags olika strategier och skatteplanering.  

 

The Under-sheltering Puzzle har studerats bland amerikanska företag där den först påvisades. 

Då vi ämnar studera fenomenet i en svensk kontext behöver vi först fundera kring huruvida 

fenomenet kan sägas vara överförbart från den amerikanska kontexten. Det svenska och det 

amerikanska samhället skiljer sig på en rad punkter. Sverige är unikt då svenska större företag 

                                                      
4
 Interna kostnader uppstår inom organisationen då denna ex. utför en aktivitet. Exempel på aktiviteter är 

planering och konstruering av verksamheten (Eltis & OECD Glossary, 2015). 
5
 Yttre kostnader kan relateras till förhållanden utanför organisationen (externaliteter) som inte behöver innebära 

monetära kostnader (Eltis & OECD Glossary, 2015). 
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under en lång tid uppvisat en koncentrerad och stabil ägarbas, även kallad den svenska 

modellen, till skillnad från det spridda ägandet i länder som USA (Högfeldt, 2005; Desender, 

2009). Den koncentrerade ägarbasen bör skapa unika förutsättningar för hur bolagsstyrningen 

utformas i svenska företag. Bolagsstyrningen påverkas i sin tur av yttre faktorer som ex. 

kultur, lagar och sedvänjor, vilka är olika mellan Sverige och USA (Shleifer & Vishny, 1997; 

Whitley, 1992: 2000). Även rättstraditionerna i termer av common- och civil-law
6
 skiljer sig 

mellan de båda länderna. Sverige implementerar civilrätten med sina detaljerade lagar då 

domstolens uppgift är att utreda om ett brott har begåtts eller ej. I common law-länder som 

USA är lagen inte lika detaljerad. I dessa länder kan lagen mer beskrivas som flexibel och det 

är upp till varje enskild domstol att tolka lagen (The Robbins collection, 2017). Kan de 

svenska företagens unika förutsättningar generera annorlunda resultat gentemot de resultat 

som framkommit om skatteplanering i amerikanska företag?   

 

De Geer, Borglund och Frostenson (2009) behandlade hur förekomsten av CSR (Corporate 

Social Responsibility) i företag kunde relateras till välfärdsstatens ideal. Den CSR-praxis som 

förekommer i Sverige kan sägas vara formad av nationella förväntningar då den inte ska 

utmana välfärdssystemet och traditionella ideal. På samma sätt går det att tänka sig att idén, 

om hur företag bäst styrs och hur företagen behandlar skattefrågan, är formad av det land i 

vilket företaget verkar (De Geer et al., 2009). Samtidigt beskrivs företag inhämta utländska 

idéer om bolagsstyrning för att öka sin konkurrenskraft (Yoshikawa & Rasheed, 2009). Detta 

kan relateras till hur teorin om aktieägarvärde kommit att bli allt vanligare i svenska företag 

(Brodin et al., 2000). Därmed kan åtskillnaden mellan vad teorin om aktieägarvärde säger 

samt hur företagen faktiskt agerar kring skatteplanering tänkas förekomma även i Sverige. Vi 

vet dock inte i vilken utsträckning The Under-sheltering Puzzle faktiskt förekommer bland 

svenska företag, vilket kan anses utgöra ett viktigt motiv för denna studie.  

 

Studier om huruvida ett företags strategi är kopplad till skatteplanering har hittills inte 

bedrivits utifrån svensk data. Detta kan därmed anses utgöra ett givande studieobjekt för att 

närmare förklara och kartlägga de faktorer som är avgörande för ett företags inställning till 

skatteplanering. Detta leder oss fram till problemformuleringen samt syftet med denna studie. 

                                                      
6
 I världen finns idag två stora rättstraditioner. Common law har ursprung i England och kom att spridas till dess 

kolonier. Civil law betecknar rättstraditionen med ursprung i kontinentala Europa (The Robbins collection, 

2017). 
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1.3 Problemformulering 
 

Kan ett företags olika strategier förklara variationen och avsaknaden av skatteplanering, 

benämnd som The Under-sheltering Puzzle?   

 

1.4 Syfte 

Studien avser att förklara förekomsten av The Under-sheltering Puzzle i Sverige. Med hjälp 

av ett företags olika strategier vill vi påvisa fenomenet och förklara omfattningen av 

börsföretagens skatteplanering.  
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2. Metod 
 

 
 
I metodkapitlet behandlar vi våra teoretiska utgångspunkter och de tillvägagångssätt som 

applicerats i studien. Vi redogör även för sökprocessen av källor samt den forskningsansats 

som ansetts tillämpbar i en studie om skatteplanering. 

 

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt och källor 

 
Studien avser att identifiera de underliggande faktorer som påverkar företagens varierande 

omfattning av skatteplanering. För att identifiera dessa faktorer samt uppfylla studiens syfte 

har befintlig forskning studerats och hypoteser utformats. Hypoteserna grundar sig i tidigare 

forskning gällande strategiska företagstyper som medför specifika fördelar och kostnader med 

skatteplanering. Något som kan tänkas påverka ett företags inställning till beskattning. 

Samtida forskning har med hjälp av kvantitativa studier berört ämnet och försökt kartlägga 

The Under-sheltering Puzzle utifrån en amerikansk kontext. Tidigare forskning har efterfrågat 

studier från andra länder och synvinklar, som ex. företagsstrategi. Därmed en mer mångsidig 

analys som på ett tydligt sätt återspeglar förhållandet mellan företag och skatteplanering. 

 

För att om möjligt komma närmare en mångsidig analys av företag och deras skatteplanering 

har teorier inhämtats som behandlar strategi och organisationsstruktur.  Miles och Snow 

(1978) menade att företag kunde klassificeras i följande tre företagsstrategier: Prospectors, 

Defenders och Analyzers. Denna teori kan sägas på ett bra sätt balansera mellan universella 

strategier och specifika strategiska förhållanden (Hambrick, 2003). Teorin och kategorierna 

talar om egenskaper och attribut som kan relateras till hur enskilda företag väljer att 

skatteplanera (Higgins et al., 2015). Teorin kan även sägas ha influerat forskare som Porter 

(1980) då han talade om sina generic strategies, med cost leadership, differentiation och 

focus. Miles och Snows teoretiska utgångspunkter kan därmed fortsatt anses relevanta och 

uppvisa en hög validitet (Hambrick, 2003). 
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Inom ramen för denna studie har källor inhämtats från vetenskapliga artiklar, affärspress, 

kurslitteratur, böcker, lagtexter samt elektroniska källor. Dessa källor är noga utvärderade. De 

teorier och den forskning som framställs anser vi vara av betydelse då en stor mängd artiklar 

och andra vetenskapliga verk har refererat till dessa. De vetenskapliga artiklarna har ofta 

genomgått granskning i form av peer review då de är inhämtade från etablerade tidskrifter. 

Sökningsprocessen av artiklar har genomförts i databaser som OneSearch, Business Source 

Premier (BSP) och Google Scholar. 

 

2.2 Forskningsansats 

 
För att förklara The Under-sheltering Puzzle har tidigare forskning och teorier tillämpats för 

att generera hypoteser som senare testas empiriskt. Arbetssättet kan därför beskrivas som 

deduktivt (Bryman & Bell, 2005). En deduktiv forskningsansats har även varit vanlig i 

tidigare studier inom området. Genom att använda denna ansats kan vi lättare dra slutsatser 

och jämföra våra resultat eftersom generaliserbarhet utgör ett utmärkande inslag i denna typ 

av studier (Bryman & Bell, 2005). Den deduktiva ansatsen ansågs även lämplig eftersom de 

teoretiska utgångspunkterna, formulerade av Miles och Snow (1978) samt Higgins et al. 

(2015), är att anse välgrundade och förenliga med vår studie. Kritik som framlagts mot den 

kvantitativa metoden har bl.a. handlat om dess insamlingsprocess då denna tenderar att 

kraftigt begränsa den information som behandlas. Något som får till följd att forskare finner 

varken mer eller mindre information än vad de letar efter (Jacobsen, 2002). 

 

En annan ansats skulle kunna ha utgjorts av en induktiv ansats. Denna ansats inbegriper inga 

förutfattade meningar då forskaren kan sägas ha ett öppet förhållande till det som ska 

studeras. Ofta är dessa studier av en förstående natur, vilket är mer förenligt med en kvalitativ 

metod. De öppna förhållande som den induktiva ansatsen förmedlar har kritiserats då det 

anses som orimligt att ständigt bibehålla ett öppet sinne (Jacobsen, 2002). Till skillnad från 

det deduktiva arbetssättet formas teorier efter det att observationer har inhämtats. Något som 

potentiellt kan leda till att forskaren tolkar och förvränger resultaten för att på så sätt kunna 

generera uppmärksammade forskningsrön (Bryman & Bell, 2005). Då skatteplanering 

troligen utgör ett känsligt ämne kan kvalitativa metoder som intervjuer medföra resultat som 

ej behöver vara sanningsenliga. För att om möjligt få mer sanningsenliga svar krävs ett 

förtroende vilket ofta tar lång tid att bygga upp. Detta skulle ha medfört att en kvalitativ 
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studie hade behövt bedrivas över en längre tid vilket vi bedömde som orealiserbart på grund 

av tidsbegränsningen för vårt arbete. Med hänsyn till de aspekter som en kvalitativ studie 

hade inneburit för vårt arbete, anser vi en kvantitativ metod vara mer lämplig. 
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3. Förtydligande av begrepp 
 

 

I detta avsnitt avser vi förtydliga några av de begrepp som anses vara centrala i denna studie 

för att skapa en ökad förståelse hos läsaren. Inledningsvis definierar vi skatteplanering och 

beskriver dess fördelar respektive nackdelar samt hur det kan mätas. Avslutningsvis klargör 

vi The Under-sheltering Puzzle och redovisar hur vi uppfattar fenomenet. 

 

 

3.1 Skatteplanering 

 
Skatteplanering får anses vara ett centralt begrepp och definieras i denna studie som en 

avsiktlig handling inom lagens råmärken där företag använder sig av aktiviteter eller 

transaktioner för att minska bolagsskatten (Palil, Malek & Jaguli, 2016; Bokelund Svensson, 

Sandström & Andersson, 2014). Skatteplanering kan förknippas med de företag som innehar 

utländska verksamheter, immateriella tillgångar, fokuserar på lönsamhet och använder sig av 

resultatmanipulering (Olhoft & Wilson, 2011). Företag kan använda sig av olika metoder för 

att flytta beskattningen framåt i tiden eller minska bolagsskatten i total omfattning. Exempel 

på aktiviteter som senarelägger eller minskar ett företags skatteinbetalningar är 

periodiseringar, överavskrivningar och koncernbidrag (Bokelund Svensson et al., 2014). 

 

Företag använder sig av skatteplanering i olika utsträckning, vilket kan anses generera både 

fördelar och nackdelar för företaget och dess aktieägare (Chen, Chen, Cheng & Shevlin, 2010; 

Slemrod, 2004). Bolagsskatten kan sägas utgöra en stor kostnadspost för företag. Då denna 

kostnadspost minimeras ökar företagets avkastning och därmed företagsvärdet vilket kan 

anses vara en av de huvudsakliga fördelar som skatteplaneringen medför (Blom, 2007).  

 

De nackdelar som kan tänkas uppstå vid skatteplanering är utökade kostnader. Dessa 

kostnader kan hänföras till bl.a. omstruktureringar inom företaget, högre administrativ 

komplexitet samt implementation av informationssystem (Balakrishnan et al., 2012). 

Kostnaderna varierar beroende på hur aggressivt ett företag använder sig av skatteplanering 

då en högre aggressivitet medför högre kostnader. Aggressiv skatteplanering kräver en lägre 
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transparens i företaget vilket försvårar för olika intressenter att få en inblick i verksamheten. 

Detta gäller även information till företagets aktieägare och får anses utgöra en följdeffekt av 

resultatmanipulering (Balakrishnan et al., 2014; Frank, Lynch & Rego, 2009). 

 

Vid granskning av företagens aggressivitet kring skatteplanering används ofta två mått, 

företagens effektiva skattesats (ETR) samt book-tax gap. Dessa används för att påvisa hur 

radikala företagen är när det gäller skattefrågor. Företag av mer aggressiv karaktär uppvisar 

lägre värden gällande den effektiva skattesatsen samt relativt högre book-tax gap i förhållande 

till andra företag (Chen et al., 2010). 

 

3.2 The Under-sheltering Puzzle 

 
The Under-sheltering Puzzle avser företagens generella avsaknad av skatteplanering. Idag 

saknas en förståelse för varför vissa företag använder sig av skatteplanering medan andra 

företag väljer att helt avstå. Företag och deras skatteplanering har studerats för att få större 

vetskap om vad som ligger till grund för detta beteende och för att om möjligt komma 

närmare en lösning av pusslet (Weisbach, 2001; Gallemore et al., 2014). När vi talar om 

fenomenet är det dock viktigt att ha i åtanke att det är svårt att veta hur mycket 

skatteplanering som faktiskt sker då den ofta är utformad för att inte påverka det bokförda 

resultatet. Samtidigt handlar skatteplanering om komplexa transaktioner vilket gör den svår 

att upptäcka i publika dokument [finansiell rapportering, förf. anm.]. Skatteplanering anses 

kunna påvisas genom oförklarade differenser mellan skatteinbetalningar och företagens 

inkomster. Årligen hävdas denna differens uppgå till runt 10 miljarder US-dollar. Vid första 

anblick kan summan verka enorm men Weisbach (2001) finner den vara relativt liten i 

förhållande till företagens årliga skattepost om 190 miljarder US-dollar. Därmed resultat som 

styrker avsaknaden av skatteplanering hos företag, även benämnd som The Under-sheltering 

Puzzle (Weisbach, 2001). 
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4. Tidigare studier 

  

Kapitlet ämnar ge läsaren en förståelse för hur tidigare forskning har behandlat företagens 

inställning till skatteplanering.  Skatteplaneringen har i dessa studier relaterats till 

företagens investerings- och finansieringsverksamhet, kapitalstruktur, agentproblem, 

bolagsstyrning samt dolda kostnader som reputational costs.  

 

 

Efter Weisbachs inlägg (2001) var forskningen kring The Under-sheltering Puzzle och 

diskussionen som omgärdar detta fenomen i högsta grad levande och pågående. Då problemet 

initialt mest tacklats av jurister hade nu även företagsekonomer fått upp ögonen för 

problemet. Den varierande omfattningen av skatteplanering mellan företag är svårförklarlig. 

För att om möjligt komma närmare en förståelse för varför vissa företag inte använder sig av 

skatteplanering, och därmed avstår de ekonomiska fördelarna som skatteplaneringen innebär, 

har pusslet kopplats till mer specifika forskningsinriktningar. I dessa studier ämnade forskare 

att förhoppningsvis påvisa underliggande mekanismer, företagsspecifika faktorer och 

förhållanden som kan förklara variationen av skatteplanering mellan företag.   

 

En av ansatserna för att förklara variationen mellan företag utgår från att se skatteplanering 

som en del av företagens investerings- och finansieringsverksamhet. Många studier kring 

skatter och finansiering kan anses stamma från Modigliani och Millers (1963) teoretiska 

resonemang. Resonemang som utgick från antaganden om en värld utan skatter, 

agentkostnader, konkurskostnader och informationsasymmetri. En värld där företagens 

finansieringsval mellan aktier och lån lämnar företagsvärdet opåverkat. Om kapitalstrukturen 

däremot faktiskt inverkar på företagsvärdet antas detta bero på att lånefinansiering inverkar på 

företagets skattebörda, agentproblem, konkursrisk och informationsasymmetri.  

Räntekostnaden som uppstår vid lånefinansiering kan användas i företagens deklaration för att 

lätta skattebördan. Ett faktum som kan utgöra ett kraftfullt incitament i valet av 

finansieringskälla. Modigliani och Millers (1963) tankar gav upphov till studier som försökte 

förklara omfattningen av skatteplanering utifrån företagens kapitalstruktur. DeAngelo och 

Masulis (1980) fann att företagets kapitalstruktur var optimal då företaget helt uttömt 
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möjligheterna till skatteplanering. Lånefinansiering föreslogs bli vanligare med ökande 

skattesatser men minska i relation till aktieägarnas skattekostnad. Skuldsättningen antas vara 

högre i företag med högre förväntad bolagsskatt, mindre icke-lånebaserad skatteplanering och 

en framtida förväntad lönsamhet (DeAngelo & Masulis, 1980). 

 

I empiriska studier av Auerbach (2002) och Graham (2008), framkom resultat som tydde på 

att beslut gällande ett företags kapitalstruktur kan sägas vara påverkade av skatteincitament. 

Dessa resultat är dock inte att anse som universellt vedertagna (Hanlon & Heitzman, 2010). 

Exempelvis menar Myers, McConnell, Peterson, Soter och Stein (1998) att skatteincitament 

är att anse obetydande i beslutsordningen hos företag. En förklaring till de motsägelsefulla 

uttalandena från Auerbach (2002), Graham (2008) och Myers et al. (1998) föreslås av Hanlon 

och Heitzman (2010). De menar att många teorier på området endast har kunnat generera 

kvalitativa påståenden om förhållanden vilka ej har kunnat undersökas statistiskt. Utöver detta 

anser de att litteraturen ofta har förbisett skuldinstrumentens långa förfallotid vilken inverkar 

på den förväntade marginella skattesatsen. 

 

Bradley, Jarrell och Kim (1984), MacKie-Mason och Jeffery (1990) och Dhaliwal, Trezevant 

och Wang (1992) intresserade sig mer för skatteplanering utifrån ex. avskrivningar, 

skatteavdrag härrörande från investeringar och förlustutjämning. Dessa studier resulterade i 

den s.k. substitution hypothesis där företag med betydande icke-lånebaserad skatteplanering 

föreslås vara mindre benägna att finansiera med skulder. Emellertid fann Bradley et al. (1984) 

att skulder och därmed hävstången var positivt relaterad till icke-lånebaserad skatteplanering. 

Detta menar Bradley et al. (1984) beror på det faktum att företag med höga 

avskrivningskostnader och skattelättnader härrörande från tidigare investeringar sannolikt har 

mer tillgångar på plats och därmed sämre tillväxtmöjligheter. Något som leder till att dessa 

företag inte har så mycket annat att välja på än att finansiera med skulder. Därmed uppkom 

återigen oförenliga och inkonsekventa resultat då förhållandet mellan icke-lånebaserad 

skatteplanering och skulder var positivt, till skillnad från det negativa förhållande som 

förmedlades av substitution hypothesis. Denna syn på skatteplanering kan också relateras till 

internal costs of tax planning då företag som har en kapitalstruktur med en betydande mängd 

lån kan tänkas uppleva relativt högre kostnader med avseende på icke-lånebaserad 

skatteplanering.  
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Andra studier har inriktat sig mer mot investeringar som FDI (Foreign Direct Investments), 

företagens utlandsenheter och dotterbolag, forsknings- och utvecklingskostnader (FoU) samt 

fusioner och förvärv. Ur en studie av Mills, Erickson och Maydew (1998) framkom resultat 

som visade på att företag med utlandsverksamhet genomför relativt större investeringar i 

skatteupplägg. Företagens kapitalintensitet och antalet dotterbolag visade sig också vara 

positivt relaterade till omfattningen av investeringar i skatteupplägg. Dock framkom att 

inventory intensity och företagets hävstång ej var relaterade till omfattningen av företagens 

investeringar i skatteupplägg. Därmed resultat som talar mot att företagens kapitalstruktur 

skulle ha någon inverkan på deras skatteplanering. 

 

McGuire et al. (2014) fann att företag med mer omfattande investeringsmöjligheter och som 

upplever mer operationell risk tenderar att investera mindre i skatteupplägg. Fler 

investeringsmöjligheter medför att företag i högre grad ägnar sig åt alternativa investeringar 

som är potentiellt mer lönsamma. Förekomsten av operationell risk innebär också att det är 

mindre troligt att företag investerar i skatteupplägg på grund av osäkerheten förknippad med 

skattebesparingar härrörande från dessa upplägg och aktiviteter. Dessa företag antas därför 

inte vilja öka risken i verksamheten ytterligare. Gällande påtryckningar från 

kapitalmarknaden kan skatteplanering anses utgöra ett verktyg för att leva upp till 

marknadsförväntningar. Resultaten från studien av McGuire et al. (2014) kan anses förenliga 

med ett rationellt agerande av företagen då de investerar sina begränsade resurser för att 

maximera sin avkastning. Ett beteende som troligen marknaden förväntar sig av företagen. 

Därmed relateras investeringsmöjligheter samt operationell osäkerhet med beslutsprocessen 

kring skatteplanering. 

 

Huizinga och Voget (2009) behandlar huruvida företag flyttar hem vinster eller återinvesterar 

och kvarhåller vinsterna i utlandet. Då företag från två länder med olika skattesats fusioneras, 

är det högst troligt att förlägga moderbolagets hemvist i landet med den lägre skattesatsen. 

Därmed kan synergieffekter gällande skattebördan uppstå vid förvärv och på så sätt utöka 

möjligheterna till skatteplanering. Exempelvis avsåg läkemedelsföretaget Pfizer förflytta 

beskattningen från USA i samband med att företaget skulle fusioneras med irländska 

Allergan. Något som senare dock stoppades av de amerikanska myndigheterna (Financial 

Times, 2016).  Svårigheterna att utifrån skatteincitament förklara hur dessa stimulerar  
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investeringsutgifter hos företag kan anses utgöra en gåta i litteraturen (Hines, 1998). Ett 

faktum som lett till att ytterligare ansatser uppkommit med avsikten att förklara 

skatteplanering och dess roll i företag. 

 

Agentproblematikens förhållande, där ägande och kontroll är separerade, kan även ha 

betydelse för ett företags skatteplanering (Slemrod, 2004). Risk-neutrala investerare förväntar 

sig att företagsledningen agerar i deras intresse och för en god avkastning. Ett åtagande som 

även föreslås innefatta att eftersträva skattelättnader så länge marginalnyttan överstiger 

marginalkostnaden. Skatteplanering som sådan utgör dock inte en reflektion av 

agentproblematiken i sig, utan kan relateras mer till situationer där företagsbeslut återspeglar 

företagsledarens enskilda intressen (Slemrod, 2004). Utmaningen för aktieägare och styrelse 

är att se efter så att en kombination av kontrollmekanismer och incitament finns på plats. 

Detta för att hålla efter de agentkostnader som uppstår då företagsledningen strävar efter egna 

mål som ej sammanfaller med de andra intressenternas mål (Jensen & Meckling, 1976). 

 

Mot bakgrund av detta frågade sig Hanlon och Heitzman (2010) om utformningen av 

kompensationskontrakt för befattningshavare har en inverkan på ett företagets inställning till 

skatteplanering? Inom företagen upprättas ofta ersättningskontrakt baserade på 

avkastningsmått efter skatt eller kopplade till aktiekursen. Något som även bör resultera i att 

chefer blir motiverade att sträva efter lägre skattesatser. Detta kan ge en viss idé hur 

deklaration, incitament, struktur och företagsvärde kan tänkas vara sammankopplade (Hanlon 

& Heitzman, 2010). På liknande sätt formulerade Phillips (2003) en hypotes där 

kompensation till befattningshavare (dock ej VD), baserad på ersättning efter skatt resulterar i 

en lägre effektiv skattesats (ETR) respektive lägre GAAP ETR. Resultat som tyder på ökad 

skatteplanering. 

Desai, Dyck och Zingales (2007) framförde en alternativ tolkning av agentproblematiken med 

avseende på skatteplanering. Skatteplanering kräver ofta en mer komplex, ej transparent 

struktur i företaget. Då företagsledare av egenintresse verkar för en sådan struktur är det inte 

säkert att detta sker endast med avsikten att underlätta skatteplanering. De kan även ha för 

avsikt att utnyttja strukturen till att förskingra företagets medel till privata ändamål. Då övriga 

intressenter upplever möjligheten till förskingring bekymrande, kan detta leda till att de 

avråder ledningen från skatteplanering helt och hållet (Desai et al., 2007). 
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Desai och Dharmapala (2006) byggde vidare på teorier av Slemrod (2004) genom att relatera 

bolagsstyrningsmekanismer, incitamentsstrukturer och skatteplanering på företagsnivå. Då 

företag ägnar sig åt skatteplanering kan detta medföra att det blir dyrare eller billigare för en 

företagsledare att förskingra företagets medel. Kraftfulla incitamentsprogram kan uppmuntra 

ledningen att skatteplanera mer och urholka ledningens incitament till att förskingra. Då 

skatteplanering och förskingring kan sägas vara komplementära kan positiva feedback-

effekter uppstå. En minskad omfattning av förskingring kan därmed leda till att även 

skatteplaneringen minskar. Denna något motsägelsefulla effekt av incitamentsprogram kan 

sägas vara starkare i företag med sämre bolagsstyrning. I företag med god bolagsstyrning 

finns inte denna tendens eftersom dessa företag inte uppvisar samma mängd av förskingring 

då kraftfulla incitamentsprogram endast leder till ökad skatteplanering. Detta är effekter som 

författarna menar gäller generellt då de fann bevis för detta förhållande i ett flertal länder 

(Desai & Dharmapala, 2006). 

Desai och Dharmapala (2008) föreslår att företagens skatteplanering kan bero på 

ägandeformen. Litteraturen om ägandeform och skatteplanering kan dock inte sägas vara 

enig. Exempelvis fann Scholes, Wilson och Wolfson (1992) samt Klassen (1997) att 

“ledningsägda” företag ägnar sig åt relativt mer aggressiv skatteplanering. Matsunaga, 

Shevlin och Shores (1992), Gramlich (1991) och Guenther (1994) fann däremot inte några 

sådana effekter. Andra studier inriktade sig på familjeföretag och vilken påverkan denna 

ägandeform kan tänkas ha på skatteplanering. Chen et al. (2010) samt Desai och Dharmapala 

(2006) fann bevis för att familjeägda företag ägnar sig åt relativt mindre aggressiv 

skatteplanering. Detta föreslogs bero på den långa tidshorisont som kan hävdas vara 

kännetecknande hos ledningspersoner i familjeägda företag. 

 

Studier har också intresserat sig för hur dolda kostnader kan tänkas påverka företagens 

skatteplanering. Utökningar av den offentliga redovisningen möjliggör enklare granskning av 

företag och deras förehavanden. Weisbach (2001) betonar hur kapitalmarknaden och 

samhällets påtryckningar påverkar företagens inställning till skatteupplägg. Hur viktigt anses 

ett gott rykte vara för dagens företag? I en studie av Dyreng et al. (2016), vilken inriktades på 

de största företagen noterade på Londonbörsen (FTSE 100), fann de en minskad 

skatteplanering i företag som blivit granskade. Offentliga påtryckningar visade sig ha en 

signifikant effekt då skatteundvikande aktiviteter och exponering mot skatteparadis minskade. 
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Effekten visade sig vara särskilt utmärkande hos misskötsamma företag. Detta var företag 

som innan rapporteringen ägnade sig åt omfattande skatteplanering. 

 

Weisbach (2001) samt Balakrishnan et al. (2012) diskuterade utifrån dolda kostnader, vilka de 

menar kan uppkomma då företag utformar och implementerar skatteplanering. Det kan även 

handla om kostnader som uppkommit via förhandlingar och böter i interaktion med 

skattemyndigheter. I vidare studier framkom dock inga tydliga bevis för att företag eller 

företagsledare påverkas av s.k. reputational costs genom att bedriva skatteplanering. Resultat 

som tyder på att skatteplanering inte är att likställa med misskötsamhet eller corporate 

misconduct (Gallemore et al., 2014). Därmed fann Gallemore et al. en viss tveksamhet kring 

Dyreng, Hanlon och Maydew‟s (2008) resultat där reputational cost skulle vara en primär 

förklaring av The Under-sheltering Puzzle.  

 

Skatteplanering kan beskrivas som högst företagsunik och bestäms av ett antal faktorer och 

interaktioner, som inte alla kan mätas. Sammantaget kan inte studierna inom området förklara 

variationen i skatteplanering så bra, även om många framsteg har gjorts inom ämnet (Hanlon 

& Heitzman, 2010). De förklaringar som framkommit hittills beror ofta på mycket specifika 

förhållanden och kan därmed anses ha en begränsad förklaringsgrad. Därför förmedlar vår 

studie ett vidare synsätt då vi kommer att fokusera på olika strategier för att förstå företag som 

avstår från skatteplanering. Vi menar att företagens strategi kan anses inverka på deras 

förutsättningar i stort och därmed inställningen till skatteplanering. Detta kan bidra till att 

komma närmare en mer generellt gångbar förklaring till The Under-sheltering Puzzle. 
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Tabell 1. En sammanställning av tidigare forskning som berör ämnet skatteplanering. 
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5. Teoretisk referensram 
 

 

Den teoretiska referensramen inleds med att diskutera The Under-sheltering Puzzle för att 

sedan förklara ett företags olika strategier och huruvida de kan tänkas påverka 

skatteplaneringen. I avsnittet beskrivs hur företagsstrategier uppstår i termer av Defenders, 

Analyzers och Prospectors samt de karaktärsdrag som företag i de olika kategorierna 

uppvisar. Vidare behandlar vi strategier som marknadsstrategi och ledningsstrategi vilka kan 

sägas komplettera företagsstrategierna. Avslutningsvis klargör vi länken mellan 

skatteplanering och ett företags värde. Detta avsnitt ligger till grund för hypoteserna i denna 

studie.  

 

 

5.1 The Under-sheltering Puzzle 

 
Syftet med studien är att förklara förekomsten av The Under-sheltering Puzzle i Sverige och 

hur fenomenet kan relateras till det beteende som svenska företag uppvisar. Många studier har 

tidigare försökt förklara Under-sheltering och agerandet beskrivs som svårförståeligt 

(Weisbach, 2001). Vad är egentligen den underliggande faktorn som kan tänkas påverka 

företag till att undvika skatteplanering? Denna fråga beskrivs som mer betydande än någonsin 

då forskare inom ämnet hittills inte funnit några generellt gångbara förklaringar (Weisbach, 

2001; Hanlon & Heitzman, 2010). För att kunna besvara denna fråga behöver vi först 

fastställa om fenomenet existerar i Sverige och formulerar därför vår första hypotes: 

 

Hypotes 1: The Under-sheltering Puzzle existerar i Sverige. 

 

5.2 Företagsstrategier och skatteplanering 

    
Alla företag bör ha en strategi då de ständigt strävar efter olika mål. Begreppet strategi kan 

dock anses ha flera betydelser. Porter (1996) beskriver strategi som medvetna val, olikheter 

och konkurrens medan Mintzberg (2007) antyder att strategi handlar mer om ett mönster som 

inte alltid följer en given väg. I vår studie används definitionen av Andrews (1973) som 

följer:   
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Corporate strategy is the pattern of objectives, purposes or goals and major 

policies and plans for achieving these goals, stated in such a way as to define what 

business the company is in or to be in and the kind of company it is or is to be. 

(Andrews, 1973, s.28)  

 

Vi menar att Andrews (1973) definition fångar upp det förhållande som finns mellan strategi 

och ett företags skatteplanering. Skatteplanering kan sägas användas för att nå utsatta mål 

och resultat. Då företaget väljer eller avstår skatteplanering kan det sägas utforma en typ av 

det Andrews benämner policies. Vidare menar vi att definitionen fångar upp de etiska 

ställningstaganden som alla företag behöver göra. Vilket typ av företag handlar det om och i 

vilken industri verkar företaget? Vad kan anses vara gängse norm i denna industri? Är 

skatteplanering att anse förenligt med denna norm?   

  

I verket Organizational Strategy, Structure and Process av Miles och Snow (1978), framlades 

en strategisk kategorisering som kommit att bli vida använd. Företag verkar i något som 

författarna benämner the adaptive cycle eller en dynamisk process. Inom denna process kan 

företag kontinuerligt sägas utvärdera sina mål, vilket återspeglas i deras strategi, och genom 

implementering av tydliga strukturer och processer kan dessa mål uppnås. Den dynamiska 

processen påverkas av såväl yttre påverkan som beroendeförhållanden inom organisationen. 

Genom att relatera strategi, teknologi, struktur och process, menade Miles och Snow (1978) 

att företag kan ses som en enhet vilken interagerar med yttre påverkan. Den strategiska 

kategoriseringen ger vägledning i hur ett företag, ur en viss kategori, rimligen kan tänkas 

handla. Givet ett företags kategoriska tillhörighet går det dock inte att förutsäga alla 

handlingar som det kan sägas göra. Miles och Snow (1978) fann att ett företags beteende kan 

ses som dess strategi och övervägande tillhöra en av de tre kategorierna Prospector, Defender 

och Analyzer.  

 

Higgins et al. (2015) menar att dessa kategorier kan vara relevanta för att förklara hur 

företagen väljer att skatteplanera eller ej. Författarna menade att företagens övergripande 

strategi bör återspeglas i deras strategi kring skatteplanering. Företagen i dessa kategorier 

upplever olika förmåner och kostnader som kan relateras till skatteplanering, vilket antas vara 
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en bakomliggande orsak till variationen. Variationen i skattesatser skapas av att vissa företag 

skatteplanerar när andra uppvisar ett Under-sheltering-beteende. 

  

Samtidigt som företag ställs inför oändliga beslut och lösningar menade Miles och Snow 

(1978) att samtliga kan relateras till ett av tre problemområden. Det entreprenöriella-, det 

tekniska- och det administrativa problemet. Hur företaget agerar och löser dessa problem ger 

signaler om vilken kategori företaget kan sägas tillhöra. Problemen kan därmed ses som 

förutsättningar för kategoriseringen. 

 

Entreprenöriella problemet 

Det entreprenöriella problemet kan sägas behandla situationen där en initial affärsidé skall få 

en konkret formulering och definition då detta underlättar företagets organisering. Problemet 

kan även uppstå i etablerade företag där företaget redan har utformat lösningar och strukturer. 

Förändringar i företaget kan då försvåras av den befintliga organisationsstrukturen. Behovet 

av entreprenöriella inslag i företaget finnas ständigt och är inte begränsat till uppstartsfasen 

(Miles & Snow, 1978). 

 

Tekniska problemet 

Ledningens lösning på det entreprenöriella problemet kan sägas ge upphov till det tekniska 

problemet. Dess lösning innefattar att välja lämpliga tekniker (ex. produktionsteknik), 

informationssystem och kontrollfunktioner. Företagets slutliga organisationsform bestäms 

senare i den administrativa fasen (Miles & Snow, 1978). 

 

Administrativa problemet 

Det administrativa problemet innefattar hur företaget kan minska osäkerheten inom 

organisationen, och är att anse som betydelsefull i the adaptive cycle. Ledningen bör 

implementera ett system, vilket innefattar struktur och process, som kan se över befintliga 

aktiviteter utan att förhindra framtida innovationer. Detta kan göras genom att använda 

system som både är förberedande och uppföljande. Som ett förberedande inslag bör systemet 

möjliggöra framtida kapacitet inom organisationen och på så sätt vara drivande. Systemet 

förstärker och uttrycker då hur innovationer kan implementeras inom organisationen. Som ett 
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uppföljande inslag bör systemet istället behandla strukturer, processer och beslut på ett 

rationellt sätt (Miles & Snow, 1978). 

 

Utifrån the adapative cycle, vilket kan beskrivas som företagens ständiga lösningar på de 

entreprenöriella-, tekniska- och administrativa problemen, utvecklade Miles och Snow (1978) 

tre bestående typer eller kategorier. Beroende på hur företag tar sig an dessa problem kan de 

klassifiseras som Defenders, Prospectors och Analyzers. 

 

Defenders 

Till gruppen Defenders hör de företag som använder sig av en cost leadership strategy. 

Stabilitet inom organisationen värdesätts då företaget hanterar det entreprenöriella problemet 

genom att verka mot en given grupp av kunder som en andel av den totala marknaden. 

Mycket av företagets strategi kan sägas handla om hur företaget kan kvarhålla och försvara 

denna marknadsandel. Företagets lösning på det tekniska problemet handlar därför om hur 

företaget kan effektivisera verksamheten kring den givna marknaden. Det administrativa 

problemet hanteras genom att implementera en strikt kontroll inom verksamheten för att 

säkerställa effektiviteten. Bl.a. uppkommer denna kontroll då produktions- och 

kostnadsspecialister upptas i ledningsgruppen. Relativt lite resurser läggs på att hitta nya 

möjligheter och affärsområden. Defender-strategin bör fungera i de flesta organisationer men 

tenderar av naturliga skäl att förekomma i mer stabila industrier som livsmedelsindustri, till 

skillnad från högteknologisk industri [sjukvård, förf. anm.]. Den största risken för Defenders 

kan sägas utgöras av en oförmåga att svara på förändringar i marknaden och industrin (Miles 

& Snow, 1978). 

 

Higgins et al. (2015) menar att de förhållanden som omger Defenders kan tyckas leda till en 

strävan att minimera skatten. Detta kan anses rimligt med avseende på det effektivitetstänk 

och de kostnadsminimeringar som eftersträvas. Samtidigt har de begränsade möjligheter till 

skatteplanering på grund av den omfattande riskaversion som bör råda inom Defender-

organisationer. Ett risktänk som även kan tänkas återspeglas i aggressiviteten gällande 

skatteplaneringen då denna antas vara låg för Defenders. Exempel på företag som i tidigare 

amerikanska studier kallats Defenders är Eastman Kodak, American Pacific Corp. och BJ‟s 

Wholesale Club (Higgins et al., 2015). 



 
 

30 
 

Prospectors 

Prospectors kan sägas utgöra den raka motsatsen. Prospectors verkar i en miljö som kan 

beskrivas som mer snabbföränderlig jämfört med den som Defenders verkar i. För att 

företaget ska behålla sin position och komma över det entreprenöriella problemet krävs det 

ständig förnyelse och utforskning av nya möjligheter. Därmed bör det oavbrutet bedrivas 

forskning och utveckling (FoU) inom organisationen även om detta kan innebära en lägre 

lönsamhet på kort sikt. Prospectors behöver anställda som har en förmåga att avläsa 

omgivningen vilket kan generera information kring nya möjligheter för företaget. Detta 

medför att företagstypen eftersträvar flexibilitet då den ska lösa det tekniska- resp. det 

administrativa problemet. Det tekniska problemet kan sägas handla om hur företaget undviker 

att bli för beroende av ett visst produktionsupplägg. Lösningen blir ofta att företaget 

differentierar sig mot en rad tekniker eller processer samtidigt. Slutligen hanteras det 

administrativa problemet genom att underlätta för verksamheten som bedrivs inom 

organisationen istället för att kontrollera den. Detta kan möjliggöras genom att tillsätta 

ledningen med forsknings- och utvecklingsexperter. Organisationen kan också sägas 

kännetecknas av låg formalisering och decentralisation. Strategin medför kostnader som 

uppkommer av den ständiga utforskningen som företaget bedriver för att förnya sig. Något 

som riskerar att leda till överutnyttjande av resurser och en låg lönsamhet (Miles & Snow, 

1978). 

 

Prospectors inriktning mot utveckling och innovation kan tänkas vara oförenlig med en 

fokusering på skatteplanering. Strategin medför dock samtidigt goda möjligheter till att 

skatteplanera. Då företaget inte heller tenderar att konkurrera mot företag med likvärdiga 

produkter lär Prospectors inte bekymra sig om ett skadat rykte, jämfört med Defenders. 

Exempel på Prospector-företag är 3M, Amazon och Cisco (Higgins et al., 2015). 

 

Analyzers 

Miles och Snow (1978) menar att Defenders resp. Prospectors kan anses vara belägna i varsin 

extrempunkt av ett kontinuum. Mellan dessa kategorier återfinns s.k. Analyzers. Dessa företag 

kännetecknas av att de minimerar risker samtidigt som de försöker maximera möjligheterna 

till vinst. Därmed kan de säga uppvisa egenskaper och en strategi som kan relateras till såväl 

Defenders som Prospectors. Strategin kan sägas vara svår att genomföra i snabbföränderliga 
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miljöer. Lösningen på det entreprenöriella problemet består följaktligen av en kombination av 

de andra kategoriernas. Nämligen att finna nya möjligheter samtidigt som företaget ska värna 

om kärnverksamheten. Detta medför att företaget snabbt måste kunna ta efter Prospectors 

men också upprätthålla effektivitet inom den mer stabila verksamheten för att samtidigt kunna 

konkurrera med Defenders. Detta får konsekvenser för det tekniska problemet eftersom 

företaget måste kontrollera konflikten mellan att implementera flexibla och stabila 

teknologier. Det administrativa problemet kan i detta fall sägas handla om hur organisationen 

differentierar struktur och process då den möjliggör för att såväl stabila som dynamiska 

aktiviteter kan äga rum. Denna strategi medför kostnader då företaget behöver bedriva flera 

planerings-, kontroll- och belöningssystem samtidigt. Verkliga exempel på Analyzers är 

Proctor and Gamble, IBM och Caterpillar (Miles & Snow, 1978). 

 

Uppdelning av företag kan liknas vid de resonemang som fördes av Pehrsson (2014) då 

många företag har en förebild som de uppfattar som framgångsrik och väljer därför att bygga 

upp det egna företaget efter denna förebild (Kimberly, 1980; Hamel, 2002). Strategin kan 

även kopplas till företagets riskaversion. De företag som väljer sin egen väg och ej 

implementerar standarden menar Lee (2003) tar en betydande risk. Ett mer risktagande 

företag föreslås därför kunna försöka åtnjuta konkurrensfördelar genom sticka ut i mängden. 

Denna relation skulle kunna kopplas till uppdelningen mellan Prospectors och Analyzers samt 

Defenders. Prospectors kan därmed liknas vid de företag som väljer unika lösningar och 

möjligheter vilket kan generera konkurrensfördelar. Analyzers och Defenders väljer en mer 

avvaktande inställning och iakttar vad konkurrenter gör för att sedan inta samma praktik eller 

inställning. Dessa resonemang gällande strategisk typologi leder fram till följande hypotes i 

vår studie: 

 

Hypotes 2: Prospectors ägnar sig åt mer skatteplanering än Defenders. 
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5.3 Marknadsstrategier  

 
Företag kan idag bli utsatta för omfattande påtryckningar av aktörer i samhället. Under de 

senaste åren har dessa påtryckningar ofta gällt krav på att företagen bl.a. implementerar CSR 

eller Corporate Social Responsibility. CSR kan sägas ha uppkommit i en anglosaxisk kontext 

där företag frekvent ägnar sig åt filantropiska gärningar som ex. donationer. CSR förstås i 

Sverige som en angelägenhet för ledningen och uppfattas kunna vara ett medel för ökad 

konkurrenskraft och värde till aktieägarna. Kritiker till CSR har framhävt att den endast leder 

till ytterligare taxering utöver företagsbeskattningen (De Geer et al., 2009). I dessa 

argumentet nämns dock inte företag som aggressivt skatteplanerar och därmed betalar en låg 

företagsskatt. 

 

Förenligheten mellan CSR och skatteplanering undersöktes av Preuss (2010). Studien 

undersökte om ett samband fanns mellan företag som använde sig av Offshore Finance 

Centres (OFC) och dessa företags beskrivningar av sig själva som etiska. Företagen i urvalet 

hade sitt huvudkontor i lågskatteländer. I studien svarade hela 77% av företagen att de 

implementerade höga etiska standarder. Vidare hävdade 38% av företagen att de efterlevde 

såväl lagtexten som lagens anda. Detta var resultat som Preuss (2010) fann förvånande. 

Resultaten förklarades genom att socialt åtagande användes av företagen för att kunna erhålla 

strategisk legitimitet. En situation som liknades vid den som beskrevs av DiMaggio och 

Powell (1983) där homogeniserande krafter verkar bland företagen då de tar efter varandra, 

något som i längden hävdas leda till isomorfism. CSR som koncept riskeras att urholkas då 

företag som förbiser sitt grundläggande bidrag till samhället ändå kan hävda sig som socialt 

ansvarstagande (Preuss, 2010). Detta kan relateras till diskussionen förd av De Geer et al. 

(2009) gällande CSR då de menade att företag ofta formar CSR efter egna behov och har en 

väldigt flexibel inställning till konceptet. 

 

Konsumenter kan anses drivande gentemot företag gällande CSR- och CR-frågor (Corporate 

Responsibility). Det kan dock hävdas att dessa påtryckningar är mer framträdande i vissa 

företag än andra då de föreslås vara av mindre betydelse i B2B-företag (Business-to-Business) 

relativt företag som säljer till slutkonsumenter (B2C eller Business-to-consumers). Kunder 

som bekymrar sig över företag som agerar oetiskt behöver inte innebära en förändring i 

försäljning. Företaget behöver ändå fundera kring dessa konsekvenser då det även kan handla 
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om förändringar gällande rykte, image, möjligheter till premieprissättning, lojalitet hos 

kunder etc. Det är viktigt att inse att det inte bara handlar om försäljning (Craig Smith, 2007). 

Något som skulle kunna liknas med de resonemang som fördes av Dyreng et al. (2016) om 

offentliga påtryckningar och skatteplanering, samt Weisbach (2001) och Gallemore et al. 

(2014) om reputational costs. Företag är rädda för hur deras kunder ska reagera på vetskapen 

om skatteplanering och avstår därmed från dessa aktiviteter. Detta eftersom företag uppfattar 

att skatteplanering riskerar att göra kunderna negativt inställda till företaget. Företag som 

säljer mot andra företag bör därmed i högre grad vara opåverkade och antas i större mån 

skatteplanera av ekonomiskt rationella skäl. Vi menar att dessa företag inte håller tillbaka 

skatteplanering med avseende på samhälleliga- eller etiska aspekter. Vi definierar därmed 

följande hypoteser:  

 

Hypotes 3: En marknadsstrategi som inriktar sig mot slutkonsumenter (B2C) är negativt 

relaterad till skatteplanering. 

 

Hypotes 4: En marknadsstrategi som inriktar sig mot företag (B2B) är positivt relaterad till 

skatteplanering. 

 

 

5.4 Ledningsstrategi 

 
Ett företags VD kan sägas spela en betydande roll i företagets strategi kring skatteplanering 

(Minnick & Noga, 2010; Dyreng, Hanlon & Maydew, 2010). Thomas och Ramaswamy 

(1996) hävdar, i likhet med Miles och Snow (1978), att Prospectors och Defenders bör styras 

av ledningsgrupper som skiljer sig åt med avseende på kunskap och andra attribut. Chefer 

över Prospectors tenderar att vara relativt yngre, mer välutbildade och tjänstgör under en 

kortare tid. Deras funktionella bakgrund skiljer sig också. Chefer över Prospectors har en 

output-orienterad bakgrund då chefer över Defenders har mer av en throughput-orienterad 

bakgrund. 
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Detta är att anse förenligt med diskussionen förd av Patzelt, zu Knyphausen-Aufseβ och 

Fischer (2009) och därmed teorin om Upper Echelon. Denna teori framhäver hur 

karaktärsdrag hos beslutsfattare tenderar att influera ledningsgruppens inriktning och strategi, 

vilket även får betydelse för företagets strategi och resultat (Hambrick & Mason, 1984). Ett av 

dessa influerande karaktärsdrag menar Finkelstein, Hambrick och Cannella (2009) utgörs av 

individens utbildning. Exempelvis fann Golec (1996) att investerare kunde förvänta sig högre 

avkastning från mutual funds som styrdes av en ung chef och som tjänstgör över kortare 

tidsperioder. Vidare var avkastningen bättre i de mutual funds där VD:n hade en MBA 

(Master of Business Administration). Detta menar Golec (1996) är bevis för sambandet 

mellan individ och resultat. 

 

Vi tror att detta samband även kan utgöras av andra influenser som är relevanta för att förstå 

skatteplanering i företag. Ledningens erfarenheter kan anses forma hur ledningen och därmed 

företaget uppfattar problem och förhållanden (Hambrick & Mason, 1984). Vi vet dock inte 

huruvida chefer med kompetens inom ekonomi lättare uppfattar och förstår riskerna med vissa 

metoder av skatteplanering eller kan sägas vara bättre på att finna möjligheter att 

skatteplanera. Hur dessa aspekter kan vägas mot varandra, vilken som kan anses mer 

betydande och hur detta relateras till mer eller mindre skatteplanering kan därför vid en första 

anblick uppfattas som oklart. I denna studie menar vi dock att den andra aspekten får anses 

mer betydelsefull, där ekonomikompetens möjliggör för ledningen att se möjligheter till 

skatteplanering och implementerar den. Detta i likhet med Hambrick och Masons (1984) 

diskussion där individer med ekonomikompetens (MBA) förväntas relatera till mer komplexa 

administrativa system. Vi formulerar därför vår avslutande hypotes: 

 

Hypotes 5: En VD med ekonomikompetens tenderar att influera positivt på ett företags 

skatteplanering. 
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5.5 Företagsvärdet och skatteplanering   

 
Implementering av skatteplanering kan innebära såväl fördelar som nackdelar. Företag 

behöver ta ställning till hur de blir påverkade och vilka konsekvenser skatteplaneringen 

medför. Företagsskatten utgör en stor kostnadspost i företaget. En minimering av ett företags 

skattekostnad kan innebära stora ekonomiska fördelar för verksamheten. Samtidigt är det 

viktigt att ha i åtanke att kostnader uppstår när företag skatteplanerar (Chen et al., 2010). Det 

bör vara i företagens intresse att öka det egna värdet då ett högre värde bl.a. innebär lättare 

tillgång till kapital. Medel som kan användas i företagets fortsatta expansion (Damodaran, 

2012). 

 

Hafkenscheid och Janssen (2009) diskuterar hur företag kan skapa värde genom reduceringar 

av den effektiva skattesatsen (ETR). Den värdeökning som skatteplanering medför förbises 

dock ofta av finansanalytiker eftersom de uppfattar förbättringar i kärnverksamheten som mer 

väsentliga för att öka företagsvärdet, än implementeringar av skatteupplägg. Det uppfattas 

inte heller som hållbart att ständigt betala lite skatt. Ett företags värde kan dock anses 

påverkat av både värdet från kärnverksamheten och från skatteplaneringen. Ett faktum som 

ofta glöms bort är hur dessa båda kan tänkas påverka varandra. Företaget kan tvingas att 

omorganisera sig för att möjliggöra användning av vissa skatteupplägg. Något som kan få 

konsekvenser för företagets tillväxt och effektivitet. Det företaget sparar från skatteupplägget 

kan ätas upp av en lägre tillväxttakt och effektivitet vilket resulterar i ett oförändrat 

företagsvärde (Hafkenscheid & Janssen, 2009). Vi menar att incitamenten för att 

skatteplanera kan relateras till den värdeökning som aktiviteten medför.  
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Figur 1. Företagsvärde och skatteplanering. Modellen visar att ett företags värde består så väl av dess 

verksamhet som dess skatteplanering. Egen modell efter Hafkenscheid och Janssen (2009). 

 

 

Utifrån en enkel modell visar Hafkenscheid och Janssen (2009) sambandet mellan de två 

källorna till företagsvärde.           avser Net Operating Profits Less Adjusted Taxes 

before tax planning eller operationell vinst exklusive skatt.         avser tillväxttakten före 

implementering av skatteplanering och             tillväxttakten efter.  

 

 

                   
                          

              

  
          

                  

 

 

 

Ett hypotetiskt exempel enligt Hafkenscheid och Janssen (2009) ger följande förutsättningar. 

Ett företag har en operationell vinst efter investeringar på 100 SEK, en skattesats på 30%, en 

tillväxttakt på 5% och en WACC (Weighted Average Cost of Capital) om 12%.  

 

 

Företagets värde = 
               

      
  = 1 000 SEK  
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Företaget genomför sedan ett skatteupplägg vilket sänker den effektiva skattesatsen till 29% 

och företagets värde ökar.  

 

 

Företagets värde = 
               

      
   = 1 014 SEK  

 

 

Med samma förutsättningar som tidigare ger företaget intellektuella rättigheter till ett 

dotterbolag inkorporerat i ett annat land där bolagsskatten är 0%. Företaget betalar royalties 

till dotterbolaget årligen om 3.5% av den operationella vinsten eller 3.5 SEK och betalningen 

växer i takt med företaget. 

 

 

Företagets värde = 
               

      
  + 

              

      
   = 1 015 SEK 

 

 

Upplägget påverkar dock hur företaget är organiserat och påverkar företagets 

tillväxtmöjligheter negativt. Då effektiviteten minskar går tillväxttakten ner 0.1% och värdet 

av skatteplaneringen försvinner. 

 

 

Företagets värde = 
               

        
  + 

              

        
   = 1 000 SEK 

 

 

Formeln ovan kan sägas vara influerad av DCF-modellen (Discounted Cash Flow) för 

värdering, och då i synnerhet FCFF-modellen (Free Cash Flow to Firm) eftersom denna också 

baseras på rörelseresultatet (operationell vinst). FCFF-modellen värderar företaget utifrån 

dess kassaflöde till intressenter som aktieägare, obligationsägare och aktieägare av 

preferensaktier. Kassaflödet diskonteras mot företagets viktade kapitalkostnad eller WACC 

samt företagets tillväxttakt (Damodaran, 2012).  
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                  ∑
     

          

     

     

 

 

FCFF-modellen kan sägas gälla utifrån en rad olika förutsättningar. Bl.a. förväntas företagets 

verksamhet fortgå i all oändlighet och dess tillväxttakt antas vara lika stor eller mindre relativt 

ekonomins tillväxt i stort. Eftersom modellen är baserad på stabil tillväxt kan den förväntade 

tillväxttakten anses utgöra en känslig faktor. Detta återspeglas genom att den viktade 

kapitalkostnaden är signifikant lägre än kostnaden för eget kapital. Vidare kan inte 

tillväxttakten på lång sikt överstiga WACC. Förutsättningar som anses vara förenliga med 

idén om stabil tillväxt (Damodaran, 2012). 

 

En annan central förutsättning för modellen är en god likviditet för de tillgångar som 

värderas. Tillgångarna kan då ständigt köpas och säljas på en given marknad (Damodaran, 

2012). Vi antar därmed i exemplet tidigare att företag generellt kan såväl implementera 

skatteupplägg som avsluta dessa enkelt om de så önskar. 

 

5.6 Sammanfattning av hypoteser 

 

5.6.1 The Under-sheltering Puzzle 

Hypotes 1: The Under-sheltering Puzzle existerar i Sverige. 

 

5.6.2 Företagsstrategi 

Hypotes 2: Prospectors ägnar sig åt mer skatteplanering än Defenders. 

 

5.6.3 Marknadsstrategi 

Hypotes 3: En marknadsstrategi som inriktar sig mot slutkonsumenter (B2C) är negativt 

relaterad till skatteplanering. 

Hypotes 4: En marknadsstrategi som inriktar sig mot företag (B2B) är positivt relaterad till 

skatteplanering. 

 

5.6.4 Ledningsstrategi 

Hypotes 5: En VD med ekonomikompetens tenderar att influera positivt på ett företags 

skatteplanering. 
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6. Empirisk metod 

 

I den empiriska metoden behandlar vi de variabler som är aktuella för vår studie och vilken 

data som ligger till grund för dessa variabler. Vidare framläggs också hur vi har gått till 

väga för att ta fram vårt urval. Vi redogör också för hur vi har genomfört klassificeringen av 

företag. Variablerna är uppdelade som beroende-, oberoende- och kontrollvariabler. 

 

 

6.1 Undersökningsmetod 
 
Denna studie på variationen av skatteplanering grundades i en deduktiv arbetsprocess där 

teorier fick föranleda deducering av hypoteser samt en epistemologi som kan sägas vara 

positivistisk. Dessa ståndpunkter leder oss fram till en kvantitativ forskningsmetod baserad på 

kvantifierad information som bearbetas statistiskt (Bryman & Bell, 2005). Utifrån 

regressioner ämnar vi finna resultat som kan generera ökad förståelse för Under-sheltering-

beteende och därmed uppfylla syftet med denna studie. En kvantitativ undersökningsmetod, 

vilken eftersträvar objektivitet, möjliggör att vi kan uttala oss om förhållanden på ett allmänt 

sätt. 

 

Samtidigt som Bryman och Bell (2005) framlägger grundläggande skillnader mellan en 

kvantitativ- respektive kvalitativ forskningsstrategi, framhäver författarna vikten av att inte 

totalt avskilja dem från varandra. Detta eftersom forskning i praktiken uppvisar en stor 

komplexitet och långt ifrån en enkel framställning som visar på skillnader mellan 

forskningsstrategier. Dock får en kvantitativ strategi anses ligga närmare vår studie. Detta 

eftersom vi avser mäta och uppskatta variationer gällande ETR och utifrån våra strategiska 

grupper av företag upptäcka kausala samband då våra oberoende variabler förklarar denna 

variation (Bryman & Bell, 2005). 
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6.2 Undersökningsdesign 

 
Utöver val av forskningsstrategi eller undersökningsmetod, måste även frågan om 

undersökningsdesign tas i beaktande. Designen kan sägas lotsa hur datan inhämtas och 

analyseras. Den fastställer även vad som ska prioriteras inom ramen för studien i termer av 

bl.a. kausala samband, generalisering av hur observerade beteenden skall förstås och hur 

dessa kan relateras till den kontext i vilken de uppkommer (Bryman & Bell, 2005). Vi 

kommer att använda en kombination av tvärsnittsdesign och longitudinell design, benämnd 

som paneldata. 

 

Tvärsnittsdesign (cross-sectional design) inrymmer insamling av data från mer än ett enda fall 

vid en viss tidpunkt. Dess syfte är att komma fram till en uppsättning kvantifierbar data med 

koppling till två eller flera variabler som sedan granskas för att kunna upptäcka mönster 

gällande den effektiva skattesatsen och därmed ett Under-sheltering Puzzle. Tvärsnittsdesign 

tillämpas vid undersökningar av en variation mellan ex. organisationer och kan relateras till 

vårt intresse för variationen av skatteplanering mellan företag (Bryman & Bell, 2005).  

 

En longitudinell design introduceras ofta med intentionen att kartlägga förändringar över tid. 

Designen ger kunskaper om det tidsmässiga förhållandet mellan olika variabler. Något som 

gör det enklare att dra kausala slutsatser. Med longitudinell design studeras ett urval först en 

gång och sedan minst en gång till vid ett annat tillfälle (Bryman & Bell, 2005). Data inhämtas 

över en period om 5 år vilken ligger till grund för våra regressioner och vår strategiska 

klassificering av företag. Våra oberoende variabler består både av statiska och föränderliga 

mått vilka relateras till vår beroende variabel ETR, vilken är föränderlig över 5-års perioden. 

 

6.3 Urval 

 
Då vår problemformulering handlar om att förklara variationen och avsaknaden av 

skatteplanering mellan företag, och då vi intresserar oss för en svensk kontext, inkluderas 

svenska börsnoterade företag i vårt urvalsunderlag. För att få en mer sanningsenlig bild av 

variationen inhämtas företag från såväl small-, mid- som large-cap. Samtliga bolag är 

börsnoterade på Nasdaq OMX Stockholm. Med hjälp av databasen Eikon har data för varje 

företag kunnat tas fram. Justeringar har gjorts för de företag där företagsdata ej framkommit 
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och har exkluderats från urvalet. Som nämnts tidigare använder vi oss av paneldata för att 

studera och kartlägga förändringar och samband. Data för respektive företag har tagits fram 

för en femårsperiod mellan åren 2011-2015. Initialt inkluderade vi även räkenskapsåret 2016, 

men då nödvändig data visade sig saknas valde vi att exkludera detta år.    

 

De företag vi ämnar studera måste uppfylla vissa kriterier för att ingå i vårt urval. Bolaget ska 

vara registrerad på antingen small-, mid- eller large-cap på Nasdaq OMX Stockholm samt 

kunna uppvisa data för alla fem åren. Detta för att enklare få tillgång till information från 

företagens årsredovisningar samt utföra en mer tydlig jämförelse av den utveckling som skett 

under femårsperioden. Justeringar för outliers har genomförts då sådana upptäcktes. 

 

För att kunna klassificera företagen i vårt urval som Prospectors, Defenders och Analyzers 

räknade vi fram en diskret variabel vilken avsåg företagens strategi. Denna variabel kan sägas 

vara baserad på variabler presenterade av Miles och Snow (1978 & 2003) och Ittner, Larker 

och Rajan (1997). I enlighet med Bentley (2013) och Higgins et al. (2015) tar vi fram 

strategivärdet som följer. 

 

Först relateras forsknings- och utvecklingskostnader (FoU) till företagens omsättning (the 

ratio of research and development to sales). Denna kvot baseras på ett rullande medelvärde 

över 5 års observationer. Kvoten kan relateras till företagets förmåga att söka efter nya 

produkter. Eftersom Prospectors ägnar sig åt mer innovativa aktiviteter bör de ha högre 

forsknings- och utvecklingskostnader (Higgins et al., 2015). 

 

Vi tar sedan fram en kvot bestående av totalt antal anställda genom företagens omsättning (the 

ratio of employees to sales). Kvoten består av ett rullande medelvärde och indikerar hur 

effektivt företaget kan producera och distribuera produkter och tjänster. Defenders förväntas 

vara mer effektiva och därmed uppvisa färre anställda per omsatt dollar [krona, förf. anm.] 

(Higgins et al., 2015). 
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Vidare studeras företagens historiska tillväxt gällande deras omsättning som ett rullande 

medelvärde (a historical growth measure (one-year percentage change in total sales)) (Higgins 

et al., 2015). Detta är konsekvent med diskussionen förd av Ittner et al. (1997): Prospectors 

har bättre tillväxtmöjligheter än Defenders vilket bör återspeglas i utvecklingen av 

omsättningen. 

 

Kvoten mellan försäljnings- och administrationskostnader samt omsättning studeras utifrån ett 

rullande medelvärde över 5 år (the ratio of marketing (SG&A) to sales). Detta visar hur 

mycket företagen fokuserar på marknadsföring och försäljning. Prospectors antas ägna mer 

tid åt marknadsföring och att informera kunder om sina nya produkter vilket genererar högre 

försäljnings- och administrationskostnader (Higgins et al., 2015). 

Vi studerar också fluktuationer då det gäller anställningar i form av ett rullande medelvärde 

(employee fluctuations (standard deviation of total employees)) (Higgins et al., 2015). Enligt 

Miles och Snow (1978 & 2003) har Defenders anställda som i genomsnitt tjänstgör över 

längre perioder. Dessutom befordras många som har en tidigare bakgrund inom 

organisationen. Detta är förenligt med en lägre personalomsättning. Till skillnad från Higgins 

et al. (2015) relaterar vi standardavvikelsen med företagens medelvärde. Detta för att undvika 

att variabeln är skalberoende. 

Avslutningsvis studeras företagens kapitalintensitet som ett rullande medelvärde (capital 

intensity (net PPE scaled by total assets)) (Higgins et al., 2015). Denna variabel utgörs av 

företagens materiella anläggningstillgångar i relation till de totala tillgångarna. Ligger 

företagets fokus på produktionstillgångar? Detta är fallet för Defenders då dessa företag bör 

uppvisa högre kapitalintensitet och därmed en högre kvot. Därför är värdet eller 

poängsättningen gällande företagets strategi i detta fall inverterad då ett högt kvotvärde 

medför en lägre poäng. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

43 
 

 

 

Tabell 2. Fördelning av strategipoäng. Tabellen redovisar de sex kvoter som har använts för att kunna 

kategorisera företagen som Prospectors och Defenders.  

 

 

6.3.1 Fördelning av Defenders och Prospectors: 

 

I enlighet med Ittner et al. (1997), Bentley (2013) och Higgins et al. (2015) tillämpas ett 

rullande medelvärde över en femårsperiod vid beräkningen av dessa sex variabler. Varje 

variabel beräknas för sig för att sedan delas in i kvintiler. Poängen fördelas sedan mellan 

företagen i kvintilerna där den översta kvintilen får 5 poäng. Nästa kvintil får 4 poäng osv. 

Den lägsta kvintilen får 1 poäng då poängskalan således får en minimi- samt maximipunkt om 

6 resp. 30 poäng. Prospectors är de företag som befinner sig högre upp på poängskalan och 

Defenders är de företag som placerar sig långt ner. Analyzers beskrevs tidigare som de företag 

som uppvisar strategiska egenskaper vilka kan relateras till såväl Defenders som Prospectors. 

Följaktligen uppvisar Analyzers poäng som placerar dem mellan de båda extremfallen mot 

mitten av poängskalan (Higgins et al., 2015). Vi definierar en Prospector som ett företag 

vilken placerar sig i intervallet 21 till och med 30. Analyzers uppvisar poäng mellan 16 och 20 

och Defenders har en poäng om 6 till 15. 
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Alternativt skulle kategoriseringen ha kunnat ske med hjälp av en faktoranalys. Dock fann 

Higgins et al. (2015) och Bentley (2013) att poängresultaten gällande strategi var konsekventa 

utifrån resultat i faktoranalyser samt över tid för enskilda företag. Hambrick (1983) samt 

Miles och Snow (1978 & 2003) anser att strategi som fenomen kan sägas bestå av flera 

dimensioner. Genom att använda en ansats där företagens strategi kvantifieras utifrån sex 

variabler eller förhållanden är det mer troligt att dessa dimensioner återspeglas i måttet 

(Higgins et al., 2015). Därmed finner vi stöd för kategoriseringen utifrån strategipoäng. 

 

6.4 Datainsamling 

 
Vi har använt oss av databasen Eikon av Thomson Reuters för att inhämta den finansiella 

företagsdatan. På så sätt har vi kunnat samla in data till vår kategorisering baserad på 

företagens strategi samt data som vi använt i våra regressioner. Eikon är att anse som en 

tillförlitlig och vida använd databas tillämpad i en stor mängd forskningsstudier. 

 

Vår studie har konsekvent använt samma datatyper som den studie vi delvis replikerar. Vi 

inverkar inte subjektivt för att genomgående erhålla en god reliabilitet i vår studie. Utöver den 

datatyp som användes av Higgins et al. (2015) intresserar vi oss även för variabler som 

marknadsstrategi (B2C resp. B2B) och utbildningsbakgrund. Då dessa datatyper ej finns att 

tillgå i Eikon har vi använt oss av årsredovisningar. Ur dessa har vi inhämtat information 

gällande eventuell utbildningsbakgrund för VD:n samt marknadsinriktning i termer av B2C 

och B2B. Dessa variabler har diskuterats och förankrats i tidigare forskning för att om möjligt 

minska det subjektiva inslag som dessa variabler medför. 

 

6.5 Operationalisering 
 

6.5.1 Beroende variabel 

 
I vår regression avser vi mäta ett företags skatteplanering vilket kan göras på fler än ett sätt. 

Bl.a. kan mått användas som utgörs av book ETRs samt cash ETRs (Higgins et al., 2015; De 

Waegenaere, Sansing & Wielhouwer, 2015). Enligt Phillips (2003), Rego (2003) och 

Robinson, Sikes och Weaver (2010) får ETR anses vara en av de mest använda måtten när 

forskning har bedrivits på skatteplanering. Mot bakgrund av detta beslutar vi oss för att i 

denna studie på The Under-sheltering Puzzle tillämpa detta mått och använder den definition 
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som Dyreng et al. (2010) använde i sin studie. Därmed utgörs book ETR av totala 

skattekostnader genom företagets rörelseresultat (pre-tax book income less special items). 

Lägre värden eller kvoter gällande ETR-måttet indikerar på mer omfattande skatteplanering.  

 

I likhet med Garbarino (2011) anser vi att den effektiva skattesatsen återspeglar företagets 

samtliga skatteupplägg på ett tillfredsställande sätt. Det är viktigt att ha i åtanke att ETR 

inkluderar såväl laglig som olaglig skatteplanering då den mäter företagets totala skattebörda. 

Över tid anser vi dock att olagliga metoder inte är hållbara då företag löpande upptäcks i 

kontroller genomförda av skattemyndigheter (Skatteverket, 2015). Därmed får laglig 

skatteplanering anses mest betydande och utgöra en större andel av den totala skatteplanering 

som ETR-måttet uppfattar. 

 

Tillämpning av ETR-mått medför en rad aspekter för vår mätning. Företag som uppvisar 

förluster kan sägas förvränga våra resultat. ETR-måttet återspeglar heller inte skattebördan på 

ett fullständigt sätt då företag ägnar sig åt förlustutjämning (Higgins et al., 2015). Då vi 

genomför vår studie kan vi ta hänsyn till denna effekt på två olika sätt. Antingen görs detta 

genom att sortera företag utefter följande kriterier. 

 

i. Behåll observationer från de år innan ett företag uppvisar en förlust. 

ii. Ta bort observationer från de år företagen uppvisar förluster till det år företagen 

återigen uppvisar en kumulativ vinst. 

 

Higgins et al. (2015) menar att dessa kriterier kompenserar för då företag förlustutjämnar 

framåt i tiden. Vidare antas att förluster inte flyttas bakåt i tiden. 

 

Den andra metoden för att kompensera för denna effekt är helt enkelt att ta bort de företag 

som uppvisar en förlust under något av de år som analyseras. Higgins et al. (2015) kunde dra 

samma inferenser oberoende metod. Vi valde därför att ta bort de observationer med företag 

som uppvisade en förlust. 
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6.5.2 Oberoende variabler 

 
Företagens strategi med avseende på skatteplanering kan anses vara influerad av den strategi 

som råder i företaget (Higgins et al., 2015). I en studie av Miles & Snow (1978) identifierades 

två motsatta strategier, Defender och Prospector, vilka kan sägas påverka företagets val 

gällande utformning av skatteplanering (Higgins et al., 2015). I vår studie avser vi studera 

bolag på Stockholmsbörsen för att sedan fördela urvalet på tre kategorier. I våra regressioner 

kommer vi endast att introducera Defenders och Prospectors och exkluderar Analyzers. Detta 

för att tydligare kunna analysera och påvisa skillnader mellan kategorierna då resultaten från 

Analyzers kan vara svåra att skilja från de övriga grupperna. Genom denna fördelning kan 

specifika karaktärsdrag och aktiviteter fångas upp vilket i sin tur kan generera normativa 

förutsägelser (Hambrick, 2003). Kategoriseringen medför att vi på ett enkelt sätt kan särskilja 

företag och tydligare se samband mellan företagens olika aktiviteter.   

 

I vår studie avser vi även analysera huruvida ett företags marknadsstrategi (B2C resp. B2B) 

och om en VD med ekonomisk utbildning kan tänkas ha en påverkan på företagens 

omfattning av skatteplanering. Vi anser att B2C och B2B är två intressanta variabler på grund 

av de omfattande påtryckningar marknaden utsätter företag för idag (De Geer et al., 2009). 

Konsumenter kan anses drivande gentemot företag gällande CSR- och CR-frågor och påverka 

företagets inställning till skatteplanering (Craig Smith, 2007).  

 

Huruvida ett företags VD har en ekonomisk utbildning eller ej anses i högsta grad intressant 

för vår studie. Tidigare forskning på området påvisar hur ett företags VD har en betydande 

roll för dess strategi kring skatteplanering (Minnick & Noga, 2010; Dyreng et al., 2010). 

Individuella beslutsfattare tenderar att påverka ledningsgruppens inriktning och strategi. 

Beslutsfattarens utgångspunkt och karaktärsdrag anses grunda sig i individens utbildning och 

utgör en påverkan på företagets framtida resultat (Hambrick & Mason, 1984; Finkelstein et 

al., 2009). Vi utökar därmed Higgins et al.‟s (2015) studie med dessa variabler för att om 

möjligt komma närmare en förklaring till variationen och The Under-sheltering Puzzle. I vår 

studie kommer de oberoende variablerna operationaliseras på följande vis. 
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i. Defender operationaliseras som 1 = om företaget är en Defender, annars 0. 

ii. Prospector operationaliseras som 1 = om företaget är en Prospector, annars 0. 

iii. B2C operationaliseras som 1 = om företaget är ett B2C-företag, annars 0. 

iv. B2B operationaliseras som 1 = om företaget är ett B2B-företag, annars 0. 

v. Utbildning operationaliseras som 1 = om företagets VD har genomgått en ekonomisk 

utbildning, annars 0. Företagsledare som innehar dubbla examina där en av dessa utgörs av en 

ekonomisk examen anses ha bedrivit ekonomisk utbildning.   

Klassificeringen av marknadsstrategi är baserad på den största andelen av försäljningen. 

 

6.5.3 Kontrollvariabler 

 

Företagsstorlek 

Företagsstorlek kan hävdas vara något som inverkar på ett företags skatteplanering. Detta kan 

bero på att större företag förfogar över eller kan köpa in mer skatteexpertis samt har möjlighet 

till mer omfattande lobbying med avsikten att påverka politiker (Janssen & Buijink, 2000). De 

som motsätter sig detta menar att större företag har sämre möjligheter till att skatteplanera på 

grund av att de utgör en större politisk synlighet [politisk måltavla, förf. anm.]. Detta 

uttalande styrktes av empiriska resultat som tydde på ett positivt samband mellan ETR och 

företagsstorlek (Zimmerman, 1983). På samma sätt menar Scholes et al. (1992) att större 

företag kan uppleva mer svårigheter att aggressivt skatteplanera. Detta eftersom de är rädda 

att skatteplaneringen ska inverka på andra kontrakt inom organisationen som också är knutna 

till företagsskatten. 

 

Denna positiva effekt ifrågasattes av Porcano (1986) som i motsats till Zimmerman fann ett 

negativt förhållande. En förklaring till detta skulle kunna grundas i att Porcano resp. 

Zimmerman tillämpat olika definitioner av ETR (Wilkie & Limberg, 1990). Vidare fann inte 

heller Gupta och Newberry (1997) något signifikant samband mellan företagsstorlek och 

ETR. Därmed introducerar vi företagsstorlek [SIZE] som vår första kontrollvariabel för att 
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undersöka alternativ påverkan på ett företags skatteplanering. Företagsstorlek mäts som ln 

(naturlig logaritm) av värdet på företagets totala tillgångar (Higgins et al., 2015). 

 

Lönsamhet 

ROA (Return on Assets) tillskrivs som en faktor vilken skulle kunna inverka på ett företags 

effektiva skattesats (ETR) (Gupta & Newberry, 1997). Genom att införa detta nyckeltal som 

kontrollvariabel kontrolleras företagens lönsamhet. Sambandet förväntas vara positivt där ett 

högre ROA genererar en högre ETR. ROA operationaliseras som kvoten av rörelseresultatet 

och företagets totala tillgångar (Higgins et al., 2015). 

 

Skuldsättning  

I avsnittet tidigare studier framkom att företagens kapitalstruktur och skuldsättningsgrad 

kunde uppvisa en relation till ett företags skatteplanering. En relation som undersöktes av bl.a. 

DeAngelo och Masulis (1980), Auerbach (2002) och Myers et al. (1998). Då studierna 

framhävde oeniga resultat finner vi en viss osäkerhet huruvida skuldsättningsgraden verkligen 

inverkar på ett företags skatteplanering. Variabeln kan också sägas vara av intresse mot 

bakgrund av substitution hypothesis som framlades tidigare. Skuldsättningen [DEBT] mäts 

som långa skulder i relation till företagets totala tillgångar (Higgins et al., 2015). 

 

Utlandsverksamhet 

Ur studien av Mills et al. (1998) framkom att företag som innehar utländsk verksamhet 

[FOREIGN] tenderar att implementera relativt mer skatteplanering. Något som kan 

förknippas med ansatsen där ett företags skatteplanering relateras till dess övriga 

investeringsverksamhet. Vidare framkom att antalet utländska dotterbolag och relaterade 

enheter var positivt relaterade till ett företags skatteplanering (Higgins et al., 2015). Om 

företaget hade utländska dotterbolag fick det värdet 1, annars 0.  

 

Immateriella tillgångar 

Immateriella tillgångar kan också ha betydelse för ett företags skattebörda. Detta har att göra 

med fenomenet då företag flyttar immateriella tillgångar och rättigheter till lågskatteländer. 

Genom att sedan betala hyror eller royalties till varumärket i lågskattelandet kan företaget på 

så sätt minska skatten (Heckemeyer, Richter & Spengel, 2014). Studier har visat empiriskt att 
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allokeringar av immateriella tillgångar ofta är av skatteskäl (bl.a. Grubert & Slemrod, 1998; 

Dischinger & Riedel, 2011; Karkinsky & Riedel, 2012). Vidare framlade Graham, Hanlon, 

Shevlin (och Schroff, 2014) (2011 & 2014) samt Robinson et al. (2010) resultat som tydde på 

att forskningsintensiva företag (R&D intensive multinational firms) generellt uppvisade lägre 

ETRs. Immateriella tillgångar [INTANGIBLE] operationaliseras som en kvot av företagets 

totala tillgångar (Higgins et al., 2015). 

 

Inventarier 

Inventarier [INVENTORY] införs som kontrollvariabel därför att företag med omfattande 

innehav av inventarier kan sägas vara mer påverkade i valet mellan olika metoder för 

värdering (Hope, Ma & Thomas, 2013). Då en verksamhet uppvisar en högre intensitet när 

det kommer till inventarier bör detta vara förknippat med en relativt högre ETR. När studier 

genomfördes på hela industrier påvisades aggregerade empiriska resultat som visade att 

företag ur tillverkningssektorn har relativt lägre ETRs i relation till företag ur branscherna 

återförsäljning och konfektion (Zimmerman, 1983; Gupta & Newberry, 1992). Denna 

variabel utgörs av inventarier som en kvot av företagets totala tillgångar (Higgins et al., 

2015). 

 

År och Bransch 

Vidare inför vi kontrollvariablerna år [YEAR] och bransch [INDUSTRY]. Detta är av intresse 

då Rego (2003) visade på resultat som indikerade att skatteplanering varierade med avseende 

på år och bransch. Vi kan med variabeln år kontrollera för en konstant trend i vår data. 

Branschtillhörighet utgörs av en dummyvariabel och får sägas utgöra ett alternativt och 

kanske mer traditionellt sätt att klassificera företag än utifrån företagsstrategi. Vårt urval har 

klassificerats efter de kriterier som används av Nasdaq OMX Stockholm och har delats in i 

klasserna industri, sjukvård, råvaror, teknik, konsument och finans (Nasdaq, 2017).  
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Tabell 3. Branscher på Stockholmsbörsen. Tabellen visar på Nasdaq OMX indelning av branscher på 

Stockholmsbörsen, vilken har använts på vårt urval av företag.  

 

6.6 Genomförande 

 
I denna studie avser vi testa våra hypoteser genom tillämpning av OLS-regressioner. Vi 

genomförde den statiska analysen med hjälp av programmen SPSS och Stata för att få fram 

våra resultat. Vi ämnar utföra omfattande diagnostik på våra regressionsresultat och urval. 

Detta innefattar bl.a. testning för multikollinearitet samt huruvida urvalet är snedfördelat. 

Regressionerna har genomförts enligt den modell som specificeras i detta avsnitt. Vår 

beroende variabel book ETR utgörs av en intervallvariabel, vilken är kontinuerlig. Detta 

eftersom variabeln kan anta alla möjliga värden inom ett givet spann (Bryman & Bell, 2005). 

 

Bland de oberoende variablerna utgörs Prospector, Defender, B2C, B2B, Edu, Foreign och 

bransch av dummyvariabler. Företagsstorlek, ROA, skuldsättning, immateriella tillgångar, 

inventarier och år utgörs av kontinuerliga intervallvariabler. 
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6.7 Metodkritik 

 

6.7.1 Reliabilitet 

 

En studies reliabilitet berör frågan om huruvida resultaten kan anses beständiga: Skulle 

samma resultat uppkomma då studien genomfördes ytterligare en gång eller kan resultaten 

anses kraftigt påverkade av de specifika förhållanden som rådde då studien genomfördes? 

Frågan kan relateras till de mått och mättekniker som används i en studie (Bryman & Bell, 

2005). 

 

Då mätning utgör en av de viktigaste beståndsdelarna i den kvantitativa forskningsprocessen 

blir även frågan om reliabilitet mycket viktig. Bryman och Bell (2005) delar in reliabilitet i tre 

faktorer varav två är aktuella för vår studie. Den första utgörs av stabilitet vilket kan relateras 

till resultatens stabilitet och eventuella fluktuationer i resultaten mellan studier. Vår 

datainhämtning utgår från en likartad uppsättning av svenska företag hemmahörande på 

small-, mid- resp. large-cap. Genom tillämpning av ett konsekvent tillvägagångssätt när vår 

data inhämtades kan vi säkerställa att yttre påverkan har minimerats. Den data som ligger till 

grund för våra resultat kan därmed anses oberoende av unika förhållanden. Den andra faktorn 

utgörs av interbedömarreliabilitet. Denna tar upp problematiken med förekomsten av 

subjektiva inslag då data ska tolkas eller kategoriseras. Då flera personer är involverade i en 

studie uppstår risk för att dessa uppfattar datan olika vilket kan inverka på hur de 

kategoriserar. Det är då troligt att resultaten uppvisar en oenighet (Bryman & Bell, 2005).  

 

Denna studie utgår från redan utarbetade och väletablerade kategorier gällande 

företagsstrategi. Dessa kategorier var givna innan vi inhämtade vår data då vi själva inte 

inverkade på deras utformning. Vidare är kategoriseringen inte baserad på subjektiva 

bedömningar då vi utgår från kvantifierbar data som i sin tur avgör vilken kategori ett visst 

företag tillhör. 
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6.7.2 Validitet 

 

I en studie är det viktigt att implementera mått som verkligen mäter det som studien avser att 

mäta. Detta blir centralt för vår studie då den är av kvantitativ karaktär. Validiteten i en studie 

kan bedömas genom att ex. titta på ytvaliditet, vilken avser huruvida ett mått vid första 

anblick kan tänkas mäta det som studeras (Bryman & Bell, 2005). I vår studie används ETR 

flitigt för att på så sätt uppskatta ett företags skatteplanering. Detta mått används i en rad olika 

studier och anses accepterad av många inom detta forskningsområde. Samtidigt är vi 

medvetna om dess begränsningar då ETR-måttet även rimligen inkluderar olaglig 

skatteplanering. Dock avfärdar vi den olagliga skatteplaneringens effekter på lång sikt då den 

kan hävdas vara ohållbar. Därmed bör ETR uppskatta skatteplanering på ett tillfredsställande 

sätt. 

 

Begreppsvaliditet kan sägas handla om hur teorier och mått samstämmer. Är de hypoteser 

som deducerats rimliga mot bakgrund av den teori som framställts (Bryman & Bell, 2005)? 

Våra hypoteser gällande Prospectors samt Defenders har direkt stöd av en studie genomförd 

av Higgins et al. (2015). De bör därmed rimligen överensstämma med Miles och Snow‟s 

(1978) teorier. Vidare har våra hypoteser gällande marknadsstrategi och ledningsstrategi stöd 

i litteraturen. För att uppnå en tydlighet i vår tolkning av aktuella teorier är de hypoteser som 

vi framlägger i denna studie enkelriktade. 

 

6.7.3 Replikation 

 

Den kvantitativa forsningsansatsen kan sägas vara grundad i naturvetenskapens ideal. Därmed 

eftersträvas objektivitet under hela forskningsprocessen för att på så sätt kunna generera 

generella och vida accepterade förklaringar (Bryman & Bell, 2005). Vi replikerar delvis en 

studie av Higgins et al. (2015) eftersom den på ett nytt sätt kunde tackla problemet kring 

variationen gällande skatteplanering. Vi uppfattade nämnda studie som en lovande ansats att 

överföra på svenska företag och eftersträvar att vår studie ska kunna replikeras. Av denna 

anledning beskriver vi studiens olika steg och genomförande utförligt eftersom replikation 

kan stärka vår studie och ytterligare bekräfta de resultat som uppkommer. Något som bör 

anses kunna höja studiens kvalitet och kan relateras till att forskningen på The Under-

sheltering Puzzle är en pågående process. Förhoppningen är att vår studie skall kunna vara 

nyttig för den framtida forskning som bedrivs på ämnet. 
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6.7.4 Forskningsetiska överväganden 

 

En forskare kan anses ytterst ansvarig för att den forskning som framläggs ska vara moraliskt 

accepterad och av god kvalitet. Det är viktigt att fundera kring de etiska aspekter som 

omgärdar en studie. Forskningen skall bedrivas i enlighet med vetenskaplig praxis och 

forskaren bör vara väl bevandrad med det forskningsområde i vilken den verkar (Codex m.fl., 

2016). Skatteplanering har under lång tid varit ett mycket omdiskuterat ämne. Samtidigt finns 

stora kunskapsluckor då det gäller företagen och deras inställning till skatteplanering. 

Samhällsdebatten som förs om skatteplanering riskerar därför att inte baseras på fakta vilket 

kan resultera i politiska beslut som är ekonomiskt ineffektiva. Vi söker efter generella resultat 

i vårt urval som kan förklara The Under-sheltering Puzzle utifrån en svensk kontext. Vår 

studie kan motiveras utifrån såväl forskningsproblem som rådande förhållanden i samhället 

(Vetenskapsrådet, 2016). Studien är upprättad som ett examensarbete vid ett 

civilekonomprogram våren 2017 utan något förhållande till de företag som studeras. Vi anser 

att studien följer allmänna forskningsetiska principer.     

 

6.8 Begränsningar 
 

Urvalet i studien är mindre än det urval som användes i studien av Higgins et al. (2015) vilket 

kan påverka de inferenser som vi gör utifrån våra resultat. Det mindre urvalet beror på 

praktiska begräsningar då indelningen av företag med avseende på strategipoäng är en 

omfattande och tidskrävande aktivitet. Det kan även relateras till de storleksskillnader som 

finns mellan de svenska och amerikanska börserna. Vidare medför en tillämpning av ETR-

måttet begränsningar då detta mått ser till företagets totala skattebörda och ej beskriver i detalj 

hur denna skattebörda är påverkad av skatteplanering. Urvalet justerades då företag med 

negativa effektiva skattebördor samt Analyzers exkluderades då resultaten annars hävdas bli 

svårtolkade och diffusa. Detta kan inverka på möjligheten för oss att generalisera de resultat 

som framkommer i denna studie. 
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6.9 Bortfall 

 
Inledningsvis ingick samtliga large-, mid- och small cap-företag på Stockholmsbörsen i vårt 

urval, men under studiens gång har det skett vissa bortfall. Ett första bortfall skedde vid vår 

strategiska kategorisering av företagen. I vår studie undersöker vi ett flertal variabler och då 

det saknades data för vissa företag i Eikon var vi tvungna att exkludera dessa från vårt urval. 

Vidare försvann företag som uppvisade en negativ effektiv skattesats (ETR). Dessa 

observationer exkluderades på grund av att de skulle ge missvisande resultat då en negativ 

effektiv skattesats inte tillhör det normala. Det slutgiltiga urvalet bestämdes då företag 

klassificerade som Analyzers exkluderades från regressionskörningen. Eftersom Analyzers 

uppvisar egenskaper som kan härledas både till Prospectors och Defenders blir det svårt att 

uttyda några tydliga resultat gällande denna strategi.  

  

Vi bedömer att bortfallet är slumpartat och att urvalet uppvisar en rättvisande bild av 

företagen på Stockholmsbörsen. Trots att flera företag föll bort kan urvalet anses vara 

representativt. De företag som ingår i det slutliga urvalet presenteras under avsnittet 7.1 Urval 

och deskriptiv statistik. 
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7. Empiriska resultat 

 

I detta avsnitt avser vi presentera deskriptiv statistik över den beroende och de oberoende 

variablerna, samt utföra såväl bivariat- som multivariat analys. Vi kommer att 

genomföra statistisk diagnostik på de resultat som framkommer för att försäkra oss om dess 

riktighet.  Korrelationer mellan variablerna i modellen kommer även att undersökas för att 

granska hur de kan tänkas påverka varandra. Vidare kommer vi att redovisa hur företagen 

har klassificerats med avseende på strategi och den fördelning som företagen uppvisar. 

 

 

7.1 Urval och deskriptiv statistik 

Vi inleder med att redovisa fördelningen av strategier med avseende på företag. Fördelningen 

redovisas i enlighet med både Miles och Snow (1978) och i termer av B2B samt B2C. 

Företagens årsredovisningar granskades för att kartlägga vilken typ av marknadsstrategi som 

fanns i företaget. De företag som ingår i urvalet finns på Stockholmsbörsens large-, mid- eller 

small-cap. Ur tabellen framgår att majoriteten av företag är B2B-företag. 
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    Tabell 4. Företagens marknadsstrategier. Tabellen visar på företagens marknadsinriktning, huruvida de är 

inriktade mot B2B eller B2C. Företagen är kategoriserade efter Stockholmsbörsens listor large-, mid- och small 

cap. 

 

 

Tabell 5 visar företagsstrategi utifrån Prospectors, Analyzers och Defenders. Fördelningen av 

företagsstrategi är jämn mellan Prospector och Defender vilket ger oss goda förutsättningar 

att jämföra dessa kategorier då vi har ett flertal observationer från varje grupp.  
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Tabell 5. Företagsstrategier. Tabellen visar resultatet av vår strategiska kategorisering, huruvida de är 

Prospectors, Defenders och Analyzers. Företagen är kategoriserade efter Stockholmsbörsens listor large-, mid- 

och small cap. 

 

 

Figur 2. Fördelning av företagsstrategier. Modellen visar på hur urvalet är fördelat med 

avseende på företagsstrategi.  
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För att lättare kunna få en överblick över företagens effektiva skattesats har vi sammanställt 

tabellerna 6-8. Här kan vi se unika värden gällande företagens effektiva skattesats från år till 

år. Medelvärdena för den effektiva skattesatsen uppgick till 21% (large cap), 26% (mid cap) 

och 24% (small cap). Företag noterade på mid cap betalar i genomsnitt mest skatt till skillnad 

från företag noterade på large cap som i genomsnitt betalade minst skatt. Vid vidare 

granskning av företagen på Stockholmsbörsen framkom det att large cap-företag uppvisade 

mindre fluktuation gällande skattesatsen i relation till företag noterade på mid- och small cap. 

De flesta företag uppvisar en jämn skattesats över åren 2011-2015 med undantag för ett fåtal 

företag som exempelvis Investment AB Latour och Mycronic. 

 

 

 

Tabell 6. ETR 2011-2015. Tabellen visar den effektiva skattesatsen för företag etablerade på large-cap mellan 

åren 2011-2015. Den effektiva skattesatsen utgörs av företagens totala skattekostnad i relation till deras 

rörelseresultat.  
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Tabell 7. ETR 2011-2015. Tabellen visar den effektiva skattesatsen för företag etablerade på mid-cap mellan 

åren 2011-2015. Den effektiva skattesatsen utgörs av företagens totala skattekostnad i relation till deras 

rörelseresultat. 

 

 

 

Tabell 8. ETR 2011-2015. Tabellen visar den effektiva skattesatsen för företag etablerade på small-cap mellan 

åren 2011-2015. Den effektiva skattesatsen utgörs av företagens totala skattekostnad i relation till deras 

rörelseresultat. 
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Av tabell 9 och figur 3 kan vi konstatera förekomsten av en nedåtgående trend gällande 

medelvärdet av ETR-måttet då denna sjunkit något under perioden 2011-2015. Detta betyder 

att företag generellt betalar mindre i skatt under denna tidsperiod. Enligt figur 3 ökade ETR 

något mellan åren 2014-2015, bortsett från large-cap, men befann sig ändå på en relativt låg 

nivå jämfört med tidigare år. Mellan 2013-2014 kan vi se en markant förändring av ETR-

måttet för samtliga kategorier. Detta anser vi beror på en sänkning av bolagskatten som 

genomfördes från räkenskapsåret 2013, då den sänktes från 26.3% till 22% (prop. 

2012/13:1).   

 

 

Tabell 9. Genomsnittligt ETR-värde. I tabellen redovisas en sammanställning av det genomsnittliga ETR-värdet 

för samtliga bolag i vårt urval mellan åren 2011-2015. 

 

 

 

 

Figur 3. Genomsnittligt ETR-värde. Figuren visar hur den effektiva skattesatsen har utvecklats mellan åren 

2011-2015. 
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Medelvärdet för vår beroende variabel (Book ETR) var för perioden 2011-2015 22.79% med 

en tillhörande standardavvikelse om 0.09595. Book ETR uppvisade minimi- och 

maximivärden mellan 0 och 67%. Vi valde att endast granska företag som uppvisade en 

positiv effektiv skattesats eftersom det anses vara det normala och då en negativ skattesats 

tyder på att företag innehar skattefordringar. Vi menar att dessa fordringar kan anses som 

tillfälliga och bör inte existera över en längre tidsperiod. Även Higgins et al. (2015) valde att 

exkludera de observationer som uppvisade en negativ effektiv skattesats på grund av de 

tolkningsproblem som kan sägas uppstå. Vidare begränsade vi intervallet av ETR-måttet då 

observationer fick anta värden mellan 0 och 100%, då värden utanför detta intervall är 

missvisande och onaturliga. 

 

 

 

         Tabell 10. Deskriptiv statistik (beroende variabel). Tabellen visar deskriptiv statistik för vår beroende 

variabel (Book ETR). 

 

 

De oberoende variablerna består av bl.a. 11 dikotoma variabler vilka uppvisar medelvärden 

som kan tolkas som relativa andelar. Därmed var cirka 38% av företagen i 

regressionskörningen Prospectors och resterande 62% Defenders. Ungefär 30% av företagen 

var B2C-företag och 70% var B2B-företag. Bland företagen i urvalet visade det sig att 

ungefär 68% har haft en VD med en ekonomisk utbildningsbakgrund och hela 98.8% av 

företagen hade minst ett utländskt dotterbolag. Det kan därmed bli svårt att uppskatta 

effekterna av utländska dotterbolag då vi saknar en variation. Branschmässigt fördelade sig 

företagen som: Industri (26%), sjukvård (17%), råvaror (16%), teknik (18%) och konsument 

(23%).  
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Tabell 11. Deskriptiv statistik (oberoende variabler). Tabellen visar deskriptiv statistik för våra oberoende 

variabler. 

 

 

Sammanfattningsvis uppvisar resultaten, gällande företagens effektiva skattesats (ETR), klart 

varierande skattesatser mellan företagen på Stockholmsbörsen.  

 

7.2 Bivariat analys 

 
En bivariat analys introduceras för att undersöka hur olika variabler kan vara relaterade till 

varandra. Den multivariata analysen kan sägas bygga på de resultat som framkommer i detta 

avsnitt vilket senare kommer att generera hypotestester (Bryman & Bell, 2005). Vi 

genomförde en bivariat korrelationsanalys mellan den beroende och de oberoende 

variablerna. 
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Tabell 12. Korrelationsmatris. Tabellen redovisar korrelationerna för våra samtliga variabler. Endast 

observationer med positiva ETR redovisas i matrisen. 
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ETR-måttet var negativt korrelerad med gruppen B2C, vilket kan tolkas som att B2C-företag 

kan förknippas med relativt lägre effektiva skattesatser (ETR) jämfört med B2B-företag. 

Vidare var variabeln Edu (ekonomisk utbildningsbakgrund) negativt korrelerad med den 

effektiva skattesatsen då företag som har en ekonomiskt utbildad VD tenderar att ha en något 

lägre ETR. ROA uppvisade en negativt signifikant relation till ETR i motsats till det 

förhållande som misstänktes ex-ante. Detta negativa förhållande kan liknas med det 

förhållande som uppkom bl.a. i en rapport av Rohaya, Nur Syazwani & Nor‟Azam (2010). 

Resultatet kan tolkas som att mer lönsamma företag uppvisar lägre skattebördor då de 

utnyttjar relativt mer skattelättnader och skattebestämmelser för att uppnå ett lägre ETR. 

Bland de branscher som resultaten kontrollerades gentemot visade sig variabeln industri vara 

positivt korrelerad och sjukvård negativt korrelerad med ETR. Detta tyder på att 

sjukvårdsbranschen är mer benägen till att skatteplanera jämfört med industribranschen. Det 

vi kan uttyda av våra resultat är att sjukvårdsbranschen får anses vara den bransch som 

skatteplanerar mest.  

 

Då företagsstrategierna Prospector samt Defender inte gav några signifikanta resultat med 

avseende på ETR undersöktes istället relationerna mellan dessa variabler och våra andra 

oberoende variabler. Det visade sig att Prospector var signifikant positivt korrelerad med 

B2C med tolkningen att dessa två kategorier till viss del överlappar varandra. Förhållandet 

bekräftas av att båda kategorierna uppvisade en negativ korrelation till inventarier (inventory) 

och variabeln industri. Företagen som tillhör någon av dessa två grupper tenderar att ha få 

inventarier i verksamheten samt att ej utgöras av industriföretag. Vi kan därmed fastställa att 

B2C-företag i vårt urval på Stockholmsbörsen tycks påminna om de företag som Miles och 

Snow (1978) kallade Prospectors och att det vi kallar marknadsstrategi tycks vara mer 

betydelsefullt för ett företags effektiva skattesats än företagsstrategin. 

 

Vi ser även tendenser hos Defenders som tyder på att denna kategori till viss del samstämmer 

med en marknadsstrategi bland svenska börsföretag. Defender var signifikant positivt 

relaterad till B2B-företag och uppvisade signifikans för samma variabler som länkade 

Prospector och B2C-företag, fast med motsatt tecken. Förekomsten av inventarier var därför 

betydande i B2B-företag som ofta hörde till industribranschen. 
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Korrelationerna visade också att Prospector-företagen i relation till Defenders oftare har en 

ekonomiskt utbildad VD, är mindre till storleken (totala tillgångar), uppvisar högre lönsamhet 

(ROA), lägre skuldsättning, mer immateriella tillgångar, färre inventarier samt tenderar att 

tillhöra branscher som sjukvård och teknik. Defender-företag visade sig i sin tur oftare vara 

hemmahörande i branscher som tillverkningsindustri och råvaruproduktion. 

 

Av korrelationerna framkom även att storleksvariabeln samt skuldsättningsgraden (debt) var 

positivt korrelerade med en VD som innehade en ekonomisk utbildning och att 

storleksvariabeln relaterade positivt till skuldsättningsgraden samt industriföretag. 

Industriföretagen visade sig vara negativt relaterade till utlandsverksamhet i form av 

utländska dotterbolag. Något som tyder på att denna bransch bör ha sämre möjligheter till att 

skatteplanera. Denna effekt menar vi också bekräftas av att industriföretag var signifikant 

positivt relaterade till ETR. 

 

Den signifikant negativa relationen mellan ROA och inventarier kan sägas vara väntad då 

avkastningsmåttet tar hänsyn till de tillgångar som finns på plats i företaget. Vi kunde också 

uttyda vissa utmärkande drag hos några branscher. Bl.a. uppvisade teknikföretag generellt en 

lägre skuldsättning i förhållande till konsumentföretag. Något som troligen skulle kunna 

relateras till risken i branscherna då branscher med högre risk rimligen bör ha det svårare att 

finansiera med lån. Detta resultat kan anses samstämma med de resultat som uppkom för 

Prospectors med en lägre skuldsättning. De tekniska företagen uppvisade också mer 

omfattande immateriella tillgångar jämfört med industriföretag och en lägre andel inventarier 

i relation till råvaruföretag samt industriföretag. Något som bör kunna förklaras av att dessa 

företag är forskningsintensiva då utveckling och patent bör uppta en stor andel av 

verksamheten. 

 

Årsvariabeln uppvisade inga signifikanta samband för den studerade perioden. 
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Utifrån korrelationsmatrisen ser vi inga indikationer på multikollinearitet vilket kan 

misstänkas då variabler uppvisar korrelationer som överstiger ett värde om 0.9 (Hair, Black & 

Babin, 2010). Endast två par av våra dikotoma variabler, Prospector och Defender samt B2C 

och B2B, överskrider detta värde. Eftersom Defender och B2B utgör referenskategorier ingår 

de inte i regressionskörningen då resultaten annars skulle drabbas av det som benämns dummy 

variable trap. Då vi exkluderar dessa två variabler bör de höga korrelationerna inte utgöra 

något problem för resultaten av våra OLS-körningar. 

 

7.3 Multivariat analys 

 

Inledningsvis genomfördes en OLS-regression (se bilaga 1) på urvalet av Prospectors och 

Defenders för att undersöka hur våra variabler förhåller sig till varandra. Utöver 

regressionskörningen testade vi vår modell för heteroskedasticitet, både genom att undersöka 

residualerna i ett histogram samt med hjälp av testerna Breusch-Pagan och Cook-Weisberg. 

Då residualerna i histogrammet uppvisade något av ett “tratt-mönster” började vi misstänka 

förekomsten av heteroskedasticitet. Detta till skillnad från residualer utan problem med 

heteroskedasticitet vilka uppvisar en konstant variation. Effekten av heteroskedasticitet 

bekräftades av ett signifikant chi två-värde i Breusch-Pagan- samt Cook-Weisberg-testen. 

 

Då heteroskedasticitet kan sägas påverka våra resultat måste vissa justeringar utföras. Detta 

för att försäkra oss om att våra resultat är rättvisande. Vi valde att korrigera OLS-regressionen 

med en robust skattning av variansen och standardfelen då denna justerar för 

heteroskedasticitet. Vi valde att genomföra en korrigering av OLS-regression på Prospectors 

samt Defenders med positiv ETR som beroende variabel. I regressionen utgjordes 

referenskategorierna av Defender, B2B och industri.  
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Tabell 13. Regressionsresultat. Tabellen visar på resultaten från vår regressionskörning. En robust skattning av 

standardavvikelsen har införts för att justera för heteroskedasticitet.  

 

 

   var konstant och uppvisade ett värde på 0.1626 och  

  
     hade ett värde på 0.0823. Modellen var signifikant då P-värdet för modellen i helhet 

uppgick till 0.0004 vilket innebär att vi med säkerhet kan uttala oss om de förhållanden som 

modellen påvisar.  

 

B2C-variabeln visade sig vara signifikant med ett negativt betavärde på -.0460682. Detta 

betyder att dessa företag har en stark påverkan på ETR-måttet då förekomsten av ett B2C-

företag innebär att den effektiva skattesatsen sänks. Vidare var variabeln Edu signifikant på 

5%-nivån. Edu hade ett negativt betavärde på -.0426415 och har en liknande relation till ETR 

som B2C-variabeln. Bland våra kontrollvariabler finner vi signifikans hos ROA (lönsamhet) 
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och branschen sjukvård på 10%-nivån. Sett till variablernas betavärden har ROA en mer 

betydande negativ påverkan relativt sjukvårdsföretag. 

 

Vi har även genomfört en känslighetsanalys för att undersöka huruvida våra resultat är 

känsliga för den variation som de olika grupperna kan tänkas uppvisa (se bilaga). Denna 

analys utgjordes först av en körning på Prospectors och Defenders, inklusive negativa ETR-

värden. Sedan gjorde vi en körning  där vi inkluderade gruppen Analyzers med endast positiva 

ETR-värden. Det som framkom var att B2C-variabeln var signifikant på 5%-nivån i samtliga 

körningar vilket styrker att variabeln kan anses betydande. Edu-variabeln visade sig vara 

signifikant i körningen som inkluderade negativa ETR-värden men inte i körningen där 

Analyzers ingick. Anledningen till att vi inte får ett signifikant värde då vi inkluderar 

Analyzers kan bero på att urvalsgruppen är influerad av både Prospectors och Defenders. 

Eftersom gruppen inte uppvisar en egen eller unik strategi, och därmed kan ge otydliga 

resultat, har vi valt att exkludera Analyzers i denna studie. Med stöd av de två tidigare 

regressionskörningarna anser vi att utbildningsbakgrund har en påverkan på ETR.  

 

 

 

Tabell 14. Signifikansmatris över variabler. 
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7.4 Hypotesprövning 
 
The Under-sheltering Puzzle 

Hypotes 1: The Under-sheltering Puzzle existerar i Sverige. 

 

Denna hypotes är relaterad till den primära frågeställningen i vår studie då vi studerar 

huruvida fenomenet förekommer i Sverige och i så fall vilka faktorer som kan tänkas skapa 

fenomenet. Utifrån våra resultat finner vi en tydlig variation av den effektiva skattesatsen 

mellan företagen, då denna avviker från den svenska bolagsskatten på 22%. Eftersom de 

effektiva skattesatserna avviker från 22% tycks skatteplanering förekomma i olika omfattning 

och aggressivitet. The Under-sheltering Puzzle tycks därmed existera i Sverige och på 

Stockholmsbörsen. Hypotes 1 kan därför accepteras.  

 

Företagsstrategi 

Hypotes 2: Prospectors ägnar sig åt mer skatteplanering än Defenders. 

 

De argument som låg till grund för hypotesen var att Prospectors ägnar sig åt mer 

skatteplanering än Defenders och Analyzers med avseende på lägre book-ETR och högre 

permanent book-tax difference. Vidare antas Prospectors ägna sig åt mer aggressiv 

skatteplanering och mindre hållbara förhållanden med avseende på skatt, ex. större 

sannolikhet att inkorporera dotterbolag utomlands. Prospectors antas inte bara ha större 

möjligheter till skatteplanering utan föreslås även nyttja dessa möjligheter mer aggressivt 

(Higgins et al., 2015). 

 

I regressionskörningen framkom det att Prospectors hade en svag positiv korrelation till ETR-

måttet. Tolkningen blir då att ett Prospector-företag kan anses förenligt med en ökad 

skattesats. Dock var relationen ej signifikant då vi ej med säkerhet kan uttala oss om att så är 

fallet. Utifrån svenska förhållanden tycks därmed inte Prospectors vara förenligt med företag 

som ägnar sig åt mer skatteplanering. Då relationen var svagt positiv förkastar vi hypotes 2.  
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Marknadsstrategi 

Hypotes 3: En marknadsstrategi som inriktar sig mot slutkonsumenter (B2C) är negativt 

relaterad till skatteplanering. 

 

Denna hypotes infördes då marknadspåtryckningar ansågs vara en intressant effekt som kunde 

tänkas inverka på ett företags beteende även när det gäller skatteplanering. Påtryckningar från 

allmänheten kan anses allt mer betydande då vi initialt misstänkte att B2C-företag i högre 

grad avhåller sig från att skatteplanera på grund av rädslan att sådana aktiviteter skulle 

generera omfattande kritik från allmänheten (De Geer et al., 2009).   

 

Variabeln B2C var i regressionen signifikant men hade dock en negativ inverkan med 

tolkningen att dessa företag skatteplanerar i högre grad än B2B-företag. B2C-företag tycks 

därmed inte bekymra sig om marknadsreaktioner och ägnar sig åt skatteplanering.  

Eftersom förhållandet var signifikant negativt förkastar vi hypotes 3. 

 

Hypotes 4: En marknadsstrategi som inriktar sig mot företag (B2B) är positivt relaterad till 

skatteplanering. 

 

Hypotes 4 är sammanflätad med hypotes 3 och samma argument ligger till grund för dessa 

hypoteser. Eftersom B2B-företag ofta kan anses specialiserade mot en viss kundgrupp bör 

detta vara förenligt med lägre konkurrens. Dessutom ansågs företagskunder inte ha någon 

etisk uppfattning om skatteplanering då de antogs inte reagera på vetskapen att återförsäljaren 

ägnar sig åt skatteplanering. Ur regressionen framkom att B2B-företag ägnade sig åt mindre 

skatteplanering än B2C. Detta i motsats till hypotesen och i enlighet med de resultat som 

framkom för B2C-företag. Resultaten medför att hypotes 4 förkastas.  
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Ledningsstrategi 

Hypotes 5: En VD med ekonomikompetens tenderar att influera positivt på ett företags 

skatteplanering. 

 

Slutligen infördes denna hypotes då företagets VD misstänktes inverka på hur ett företag 

skatteplanerar (Minnick & Noga, 2010; Dyreng et al., 2010). Eftersom en VD som yttersta 

beslutsfattare bör kunna utgöra en betydande påverkan på företaget föreslogs även detta 

förhållande gälla skatteplanering. Då VD:n hade en ekonomisk utbildning föreslogs denna ha 

kunskap om skatteplanering och väljer därför i större utsträckning att implementera 

skatteplanering. 

 

Variabeln Edu (ekonomisk utbildningsbakgrund) visade ett signifikant negativt förhållande 

med avseende på ETR-måttet. Detta kan tolkas som att en VD med ekonomisk utbildning 

sänker företagets effektiva skattesats vilket utgör ett tecken på en ökad skatteplanering. 

Därmed kan hypotes 5 accepteras.   
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8. Diskussion 

 

I detta kapitel kommer vi att diskutera de resultat som framkommit av våra empiriska tester 

och hur dessa resultat kan relateras till tidigare forskning inom ämnet. Vi ämnar förklara vad 

som är den bakomliggande faktorn till att företags-, marknads- och ledningsstrategi inverkar 

på företagens val att skatteplanera. 

 

 

Denna studie bidrar med resultat från Sverige som är till hjälp för att förklara det teoretiska 

problem som The Under-sheltering Puzzle utgör. Genom att studera detta fenomen kan vi få 

en bättre förståelse kring vad det är som genererar de skilda beteenden som finns mellan 

företag när det kommer till skatteplanering. Vi kan utifrån våra resultat påvisa att The Under-

sheltering Puzzle existerar i Sverige och på Stockholmsbörsen. Tidigare studier inom ämnet 

har funnit vissa tänkbara förklaringar till fenomenets existens, vilka vi till viss del har funnit 

stöd för i våra resultat.  

 

I vår studie finner vi signifikans för att en VD:s utbildningsbakgrund inverkar negativt på ett 

företags effektiva skattesats (ETR). Detta innebär att företag som har en ekonomiskt utbildad 

VD tenderar att skatteplanera mer. Effekten är förenlig med Hambrick och Masons (1984) 

teoretiska resonemang, där ledningens erfarenheter kan anses forma hur VD:n och därmed 

företaget uppfattar problem och förhållanden. Ekonomikompetens möjliggör för VD:n att 

lättare se möjligheter till skatteplanering och implementera den. Vidare hävdas en VD med 

ekonomisk utbildning influera företagets strategi och öka den administrativa komplexiteten 

inom företaget (Hambrick & Mason, 1984). Den administrativa komplexiteten uppstår då 

skatteplanering ofta innefattar svåröverskådliga transaktioner och komplexa ekonomiska 

förhållanden. En ekonomiskt utbildad VD bör också ha mer kunskap om skatteplanering och 

ekonomiska förhållanden i allmänhet. Vi menar att detta kan vara en förklaring till varför en 

VD med ekonomisk utbildning skatteplanerar mer till skillnad från en VD med annan 

utbildningsbakgrund.    
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Då vi har funnit ett samband mellan en VD:s utbildning och ett företags skatteplanering kan 

utbildningsbakgrund relateras till The Under-sheltering Puzzle. Företag där VD:n saknar 

ekonomisk utbildning bör ha samma möjligheter att skatteplanera, men om företagen 

verkligen gör detta tycks bero på egenskaper hos beslutsfattare och ledningens 

sammansättning. Teorin om Upper Echelon förmedlar också hur karaktärsdrag hos en individ 

kan influera företagets strategi och inriktning. Vi anser därmed att teorin är överförbar till en 

svensk kontext och tycks inverka då ett företag beslutar sig för att skatteplanera (Hambrick 

och Mason, 1984). Företag som uppvisar ett beteende som kan liknas med Under-sheltering 

tenderar att inte ha en ekonom som VD.  I alla ledningsgrupper bör det finnas en finanschef, 

vilken innehar en ekonomisk utbildningsbakgrund, som utgör en likartad påverkan på 

företaget som en VD med ekonomisk utbildningsbakgrund. Implementeringsprocessen av 

skatteplaneringen får dock anses mer tungrodd i företag som saknar en ekonomiskt utbildad 

VD, eftersom finanschefen ensam skall lyckas övertyga VD:n om att företaget bör 

skatteplanera. Då såväl VD som finanschef har en ekonomisk utbildningsbakgrund bör de 

uppfatta problem och möjligheter på ett likartat sätt vilket medför att implementeringen av 

skatteplanering blir enklare.  

 

Tidigare presenterades teorin om aktieägarvärde, vilken vi menar är förenlig med att 

företagen vill minimera sina kostnader med avsikten att maximera ägarnas avkastning. På 

senare tid har teorin blivit allt mer framträdande i ledningsgrupper och styrelser i Sverige 

(Brodin et al., 2000; Wallander, 2002). Blom (2007) menar att företagsledare i Sverige har 

intresserat sig för teorin om aktieägarvärde då de vill lyfta det egna företaget.  

Börsutvecklingen i USA och den amerikanska ekonomins dominans är en utveckling som 

härleds från teorin om aktieägarvärde. Förhoppningen är att en implementering av teorin ska 

leda till motsvarande utveckling i Sverige (Fligstein, 2001; Williams, 2000; Landelius & 

Treffner, 1998; Lazonick & O‟Sullivan, 2000). Vidare är det troligt att beslutsfattare bekantat 

sig med teorin och kanske influerats av den genom sin ekonomiutbildning. De signifikanta 

resultat som omger företagsledningens utbildning uppvisar en förenlighet med teorin om 

aktieägarvärde. Detta kan tolkas som att företag som praktiserar teorin om aktieägarvärde 

använder sig av skatteplanering. 
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Mills et al. (1998) fann i sin studie att företag som innehar utländska dotterbolag genomför 

relativt större investeringar i skatteupplägg. I vårt urval hade 98.9% av företagen ett eller flera 

dotterbolag som är verksamma i ett annat land. Företagen i vårt urval bör ha lika möjligheter 

till att skatteplanera genom sina utländska dotterbolag och borde inte påverka den effektiva 

skattesatsen (ETR). Om variation föreligger kan en förklaring utgöras av att företagens 

dotterbolag är stationerade i olika länder som innehar olika skattesatser. Befinner sig 

dotterbolaget i ett land som innehar en låg skattesats, som ex. Irland, påverkar det ett företags 

skattesats negativt med ett lägre ETR. Om dotterbolaget istället är stationerat i USA, som har 

en hög företagsskatt, ökar den effektiva skattesatsen. En förklaring till att vi saknar stöd för 

Mills et al.´s (1998) resultat är att effekten var svåruppskattad, då alla företagen förutom två 

hade utländska dotterbolag och variabeln var positiv. Detta medför att vi ej kan uttala oss om 

skillnad  i skatteplanering mellan företagen med avseende på utländska dotterbolag. 

 

Företagsstrategin Prospector har tidigare beskrivits som mer benägen till att skatteplanera 

jämfört med Defender (Higgins et al., 2015). Utifrån våra analyser framkom dock inget sådant 

resultat då det saknas statistiska skillnader mellan Prospectors och Defenders, med avseende 

på den effektiva skattesatsen. Utifrån våra resultat kan en förklaring vara att det finns ett 

samband mellan ett företags val av marknads- och företagsstrategi. I vår korrelationsanalys 

finner vi att Prospectors är positivt relaterade till B2C-företag medan Defenders är positivt 

relaterade till B2B-företag. Marknadsstrategin tycks ha en hög förklaringsgrad huruvida 

företag väljer eller avstår från att skatteplanera då dessa resultat är signifikanta. Sambandet 

mellan kategoriseringarna av företag innebär att marknadsstrategin mer tycks komplettera 

företagsstrategin än ersätta den i en svensk kontext. Med detta menar vi att marknadsstrategin 

förklarar huruvida företag väljer att skatteplanera, medan företagsstrategin förklarar hur 

aggressiva företagen är i sin skatteplanering. 

 

Vidare finner vi att företag som är verksamma inom sjukvårdsbranschen (läkemedel, 

bioteknik, etc.) skatteplanerar mer aggressivt, jämfört med företag inom konsument- och 

industribranschen. Enligt vår studie uppvisar Prospectors och sjukvårdsbranschen likartade 

förhållanden med bland annat betydande inslag av innovation och risktagande. Sverige räknas 

som ett av de fem länder vilka bidrar mest inom områdena innovation och utveckling i 

läkemedelsbranschen (Läkemedelsmarknaden, 2016). Företagen i denna bransch var också 
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övervägande klassificerade som Prospectors vilket kan förklara sjukvårdsbranschens 

aggressiva beteende gällande skatteplanering. Då sjukvårdsbranschen uppvisade en 

signifikant effekt med avseende på ETR tycks uppdelningen av företag som Prospector och 

Defender ha en viss giltighet även i Sverige. 

 

Resultaten som framkommer i vår studie bekräftar att branschtillhörighet kan anses utgöra en 

viss förklaring till The Under-sheltering Puzzle. Bransch infördes även som en 

kontrollvariabel i studien av Higgins et al. (2015). Detta urval utgjordes övervägande av 

företag inom tillverkningsbranschen (Manufacturing, SIC 20-39) och vi fann denna bransch 

intressant av två anledningar. För det första var majoriteten av företagen i 

tillverkningsbranschen Prospectors och inkluderade läkemedelstillverkare som kan liknas vid 

företag som ingår i vår sjukvårdsbransch (Companies House, 2015). För det andra är 

branschen intressant då vi funnit ett samband mellan företag inom sjukvårdsbranschen och 

låga effektiva skattesatser (ETR). Vi menar att detta kan relateras till det samband som 

framkom i studien av Higgins et al. (2015) där Prospectors uppvisade lägre ETR. Eftersom 

studien aldrig undersökte sambandet mellan bransch och ETR kan vi inte dra några tydliga 

slutsatser, dock bör det finnas en variation mellan branscher även i USA.  

 

När det kommer till ett företags omfattning och aggressivitet gällande skatteplanering finner 

vi att olika kombinationer av företags- och marknadsstrategi är betydande. Marknadsstrategin 

kan anses mest betydande för ett företags val att skatteplanera. Företagsstrategierna kan ses 

som ett komplement till marknadsstrategin och visar på den aggressivitet som företaget 

uppvisar i sin skatteplanering. Vi menar att detta kan utgöra en förklaring till varför 

sjukvårdsbranschen uppvisade signifikanta resultat. Då samtliga företag inom 

sjukvårdsbranschen var Prospectors och innehöll en jämn fördelning av B2C- och B2B-

företag uppvisar kombinationen Prospector/B2C en högre aggressivitet gällande 

skatteplanering. Sammanfattningsvis tycks de olika strategierna utgöra komplement till 

varandra och tabellen nedan visar detta förhållande från högt till lågt. 
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Tabell 15. Tabellen visar hur företag kan rangordnas med avseende på deras marknads- och företagsstrategi. 

Förhållandet av ett företags omfattning och aggressivitet gällande skatteplanering visas från högt till lågt. 

 

 

Tidigare föreslogs reputational costs ge upphov till ett Under-sheltering-beteende. En 

förklaring till detta är att företag avhåller sig från att skatteplanera på grund av en rädsla för 

dålig publicitet. Enligt Dyreng et al. (2008) beskrevs reputational costs påverka B2C-företag i 

större utsträckning och genom detta uppvisa ett Under-sheltering-beteende. I vår studie finner 

vi dock resultat som tyder på det motsatta. Utifrån en svensk kontext skatteplanerar B2C-

företag i större utsträckning och kan anses mer aggressiva gällande sin skatteplanering. 

Istället var det B2B-företag som uppvisade ett Under-sheltering-beteende, vilket kan relateras 

till reputational costs.  

  

Inledningsvis frågade vi oss huruvida The Under-sheltering Puzzle är överförbart från USA 

till Sverige och hur kontextuella faktorer kan tänkas påverka fenomenet. Samtidigt som våra 

resultat påvisar fenomenets existens i Sverige kan vi se vissa skillnader mellan länderna. 

Länderna uppvisar bl.a. olika rättstraditioner, kultur och sedvänjor. Vidare ser ägarstrukturen 

av företag olika ut då USA uppvisar ett spritt ägande till skillnad från det koncentrerade 

ägandet i Sverige. Vi menar att det koncentrerade ägandet och den svenska modellen är en 

tänkbar förklaring till de skilda beteende som B2B- och B2C-företag uppvisar. Detta får anses 

utgöra en kontextuell förklaring utifrån svenska förhållanden till The Under-sheltering Puzzle.  

 

I vårt urval av B2B-företag återfinns stora klassiska industriföretag som till exempel ABB, 

Atlas Copco, Sandvik och SKF. Detta är företag som det svenska samhället har starka 

förväntningar på genom den svenska modellen. Det uppfattas som naturligt att dessa företag 

ska delta i viktiga samhällsfunktioner, däribland betala skatt. Den svenska modellen 

förmedlar en tydlig uppdelning av uppgifter. Företagens ansvar är att upprätthålla en effektiv 
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produktion och att villkoren på arbetsmarknaden upprättas i förhandlingar med 

fackförbunden. Ansvaret för alla övriga frågor som utbildning, vård och andra sociala frågor 

åläggs staten (Åmark, 2005). För att företagen skall få ta del av välfärdssystemet förväntas de 

dela med sig av sina resurser i form av skatt (De Geer, 2005). Detta menar vi är orsaken till 

att B2B-företagen uppvisar lägre skatteplanering med avseende på relativt högre effektiva 

skattesatser. Industriföretagen är av stor betydelse för utvecklingen och välståndet i den 

svenska ekonomin och står för en fjärdedel av sysselsättningen (Industriavtalet, 2016). 

Företagen kan anses vara starkt förankrade i ekonomin och det existerar ett ömsesidigt 

beroende mellan stat och företag. Den svenska ägarmodellen kan också sägas upprätthålla det 

betydande inflytande som större industriföretag har i Sverige med hjälp av 

rösträttsdifferentiering och pyramidägande. Företagen ingår ofta i de traditionella 

familjesfärerna och har goda förbindelser till såväl banker som politiker (Högfeldt, 2005). 

Detta bör medföra att dessa företag kan tillförsäkra sig vinster och goda förhållanden på 

marknaden, så länge de erbjuder jobb och en motprestation i form av skatteinbetalningar. 

Förhållandena som omger B2B-företag bör medföra att de avstår skatteplaneringens fördelar 

och betalar mer skatt än nödvändigt. 

 

I gruppen B2C-företag framkom istället företag som ofta är verksamma inom 

sjukvårdsbranschen med inriktning mot bl.a. läkemedel och bioteknik. Sjukvårdsbranschen 

kännetecknas av omfattande forsknings- och utvecklingskostnader då dyra och riskfyllda 

projekt är mycket vanligt. Kostnaden för att ta fram ett nytt läkemedel kan vara upp till 1 

miljard dollar och de kliniska testerna tar lång tid. Kostnader kan också uppstå då företagets 

läkemedel blir imiterade (Khanna, Guler & Nerkar, 2016). Dessa förluster kan användas över 

åren med avsikten att skriva ner resultatet och minska den effektiva skattesatsen. Tidigare 

beskrevs skatteplanering kunna förknippas med forskningsintensiva företag som innehar 

betydande immateriella tillgångar (Olhoft & Wilson, 2011; Robinson et al., 2010). Resultaten 

i denna studie bekräftar att företag med omfattande immateriella tillgångar kan anses mer 

benägna att skatteplanera. Vidare bör produktutvecklingen i sig utgöra ytterligare incitament 

för skatteplanering. Sjukvårdsföretagen bör vara belastade av den långa produktutvecklingen 

och kan tänkas använda sig av skatteplanering då det medför besparingar för att kunna öka 

och bibehålla lönsamheten. Företaget måste lyckas med utmaningen att överleva 

produktutvecklingsfasen för att kunna ta del av framtida vinster.   
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De avregleringar som skedde i Sverige under 1990-talet kan också tänkas påverka de resultat 

som framkommer gällande marknadsstrategi. Nya aktörer hade då möjlighet att etablera sig 

på den svenska marknaden och börja konkurrera med de klassiska svenska industriföretagen.  

Vårt urval av B2C-företag domineras av nyare bolag med nya ägarkonstellationer och kan 

tänkas vara ett resultat av avregleringarna. Företagen bör ha en stark drivkraft till att utmana 

den offentliga sektorn och de äldre bolagen för att skaffa sig en stark position på marknaden. 

Detta till skillnad från de klassiska B2B-företagen som kan anses vara i symbios med staten 

(Bengtsson, Marell & Baldwin, 1998).  

 

Huruvida företagen och dess ägare är i symbios med staten borde inverka på deras möjligheter 

och incitament till att skatteplanera. Vi menar att ett ömsesidigt beroende mellan stat och 

företag medför att företag avhåller sig från att skatteplanera, och därmed uppvisar ett Under-

sheltering-beteende. Då de nya aktörerna ej är en del av den svenska modellen och kan sägas 

utmana detta förhållande, bör det medföra betydande inslag av skatteplanering som ett 

konkurrensmedel. 

 

Enligt vår mening medför B2B-företagens förhållanden att de inte bör ha några större 

incitament till att skatteplanera. Företagen kan sägas göra en avvägning mellan var företaget 

skall lägga sin tid och sitt fokus. I tidigare avsnitt beskrev vi att företag som implementerar 

skatteplanering uppvisar en minskad transparens. Då transparensen är låg kan samhället inte 

bedöma huruvida de stora industriföretagen lever upp till sina åtaganden. Om det blir känt att 

företaget har använt sig av skatteplanering kan dess ställning ifrågasättas, vilket utgör ett hot 

mot den svenska modellen. Vi antar att företaget vill undvika denna situation. Den minskade 

transparensen kan tolkas som en external cost of tax planning, en kostnad som kan anses 

belasta företaget då denna skatteplanerar.  

 

De olika aspekter som nämns i denna diskussion anser vi ligger till grund för varför The 

Under-sheltering Puzzle existerar i Sverige. Huruvida ett företag skatteplanerar kan till stor 

del förklaras av dess marknadsstrategi. Företag med marknadsstrategin B2C skatteplanerar 

mer jämfört med B2B och kan anses vara relaterade till Prospectors. Det existerar också ett 

tydligt samband mellan skatteplanering och huruvida företaget är forskningsintensivt och 

innehar immateriella tillgångar. Våra resultat bekräftar att företag med dessa egenskaper 

skatteplanerar mer. Vidare har VD:ns utbildningsbakgrund en betydande inverkan på ett 
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företags skatteplanering då en ekonomisk utbildningsbakgrund innebar mer skatteplanering. 

Avregleringarna kan sägas öka möjligheterna till skatteplanering då denna medförde att nya 

företag kunde etablera sig på den svenska marknaden och konkurrera med skattesatsen. 

 

De företag som uppvisar ett Under-sheltering-beteende kan sägas utgöras av B2B-företag, 

vilka är en del av den svenska modellen. Företagen kännetecknas av ett ömsesidigt beroende 

med staten då företagen kan åtnjuta goda marknadsförhållanden i gengäld mot att de 

upprätthåller viktiga samhällsfunktioner. Företagen, som ofta utgörs av klassiska 

industriföretag, kan sägas leva i symbios med staten. De antas även vilja undvika de interna- 

och externa kostnader som uppstår vid skatteplanering. Dessa faktorer utgör förklaringen till 

varför B2B-företagen saknar incitament till att skatteplanera. 
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9. Slutsatser och implikationer  

 

I detta kapitel framläggs de slutsatser som uppkom i diskussionen av våra resultat. Kortfattat 

beskrivs de faktorer som kan anses vara mest betydande när det kommer till skatteplanering i 

Sverige. Resultaten får såväl praktiska som teoretiska implikationer och avslutningsvis ger vi 

förslag på framtida forskning inom ämnet.  

 

 

 

9.1 Slutsatser 
 

Syftet med studien är att förklara förekomsten av The Under-sheltering Puzzle i Sverige. Ett 

Under-sheltering-beteende kan definieras som företag vilka avstår från att skatteplanera och 

därmed betalar mer skatt än vad de egentligen behöver. Tidigare har Under-sheltering 

påvisats av forskare i USA men kan fortfarande anses vara ett outforskat fenomen då endast 

ett fåtal länder har studerats och kunskapsluckor kvarstår. Denna studie är genomförd i en 

svensk kontext då liknande studier inte har bedrivits i Sverige. I studien definierades 

skatteplanering som en avsiktlig handling inom lagens råmärken där företaget brukar 

aktiviteter eller transaktioner med avsikten att minska bolagsskatten. Genom att ta fram 

effektiva skattesatser (ETR) för respektive bolag i urvalet kunde skatteplanering 

operationaliseras vilket möjliggjorde att multipla regressionsanalyser kunde genomföras.  

 

Teorierna som applicerades i studien behandlade de tre strategierna företags-, marknads- och 

ledningstrategi. Dessa användes för att förklara omfattningen och aggressiviteten av ett 

företags skatteplanering. Utifrån företagsstrategin är företagen klassificerade som Prospectors 

och Defenders. Detta för att på ett överskådligt sätt kunna påvisa skillnader i hur dessa företag 

agerar kring skatteplanering och därmed förklara The Under-sheltering Puzzle. Denna 

klassificering kompletterades med det vi kallar marknadsstrategi som innefattar grupperna 

B2B (Business-to-Business) och B2C (Business-to-Consumer). Marknadsstrategin bör på 

samma sätt som företagsstrategin inverka på väsentliga förhållanden i företaget, som 

exempelvis om företaget skatteplanerar eller ej. Ledningsstrategi är också något som kan 

tänkas inverka på detta val. Teorin om Upper Echelon hävdar att beslutsfattare i ett företag 
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tenderar att influera företaget med sina egna strategier och uppfattningar. En VD med 

ekonomisk utbildningsbakgrund kunde därför hävdas medföra en ökad skatteplanering i 

företaget.  

 

Utifrån studiens resultat visade det sig att B2C-företag skatteplanerar mer jämfört med B2B-

företag. Något som kan förklaras av att vårt urval av B2C-företag till stor del består av 

sjukvårdsföretag som har goda möjligheter att sänka skattebördan med hjälp av omfattande 

kostnader från produktutvecklingen. Vi menar att skatteplanering bidrar till att B2C-företag 

kan öka sina marginaler och överleva på marknaden. Sjukvårdsföretagen bestod övervägande 

av Prospectors vilket också kan förklara den mer omfattande skatteplaneringen hos dessa 

företag. B2B-företagen bestod till stor del av större klassiska industriföretag som genom den 

svenska modellen har ett betydande inflytande i den svenska ekonomin. Då skatteplanering 

genererar kostnader samt en högre osäkerhet inom organisationen avstår B2B-företag från att 

skatteplanera då de inte vill riskera den vinst som verksamheten genererar. Dessutom 

förväntar sig samhället att dessa stora industriföretag inte ska ägna åt skatteplanering, utan 

bidra till samhället på lång sikt genom att betala sin skatt och erbjuda arbetstillfällen.  

 

Vidare kunde ett samband påvisas mellan företagsstrategi och marknadsstrategi då olika 

kombinationer av kategorierna gav upphov till olika omfattning och aggressivitet gällande 

skatteplaneringen. Den kombination som skatteplanerar mest aggressivt utgörs av grupperna 

B2C och Prospector, till skillnad från kombinationen B2B och Defender som uppvisade 

minst aggressivitet och därmed ett Under-sheltering-beteende.  

 

En annan aspekt som framkom av studiens resultat är att företag på Stockholmsbörsen 

verksamma i sjukvårdsbranschen, uppvisar mer skatteplanering jämfört med branscherna 

konsument och industri. Detta resultat anses bero på att företag verksamma i 

sjukvårdsbranschen övervägande bestod av Prospectors och verkade i en mer riskutsatt miljö. 

Studien visade också att en VD med ekonomisk utbildningsbakgrund inverkar på huruvida ett 

företag väljer att skatteplanera. De börsföretag som hade en ekonom som VD uppvisade en 

lägre effektiv skattesats (ETR), vilket indikerar på att företaget skatteplanerar i högre 

omfattning. En VD med denna utbildningsbakgrund kan hävdas ha större kunskap om 

skatteplanering vilket gör att implementeringen blir enklare.   
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Mot bakgrund av vår problemformulering finner vi att ett företags olika strategier ger upphov 

till en variation i den effektiva skattesatsen samt förklarar eventuell avsaknad och 

aggressivitet gällande skatteplanering. Även kontextuella faktorer kan skapa variationer i 

skatteplanering. 

 

9.2 Teoretiska implikationer 
 

Denna studie grundas i teorier om olika typer av strategier, hur strategier överförs samt hur de 

inverkar på olika organisationer. Marknadsstrategierna, i termer av B2C och B2B, var den 

klassificering som bäst kunde förklara företagens beteende och varför vissa företag ägnar sig 

åt Under-sheltering. Detta beteende föreslogs vara vanligare i B2B- relativt B2C-företag. 

Samtidigt såg vi att klassificeringen kunde relateras till Miles och Snow‟s (1978) 

företagsstrategier då vi därför ser de två klassificeringarna som komplement till varandra.  

 

Kostnader som uppstår av skatteplanering har vi delat in i internal- respektive external costs 

of tax planning. I tidigare forskning har reputational costs hävdats vara en förklaring till 

varför företag väljer att avstå från skatteplanering. B2C-företag har tidigare ansetts vara mer 

påverkade av reputational costs och förväntades undvika skatteplanering. I studien framkom 

dock den motsatta effekten då B2C-företag i högre grad skatteplanerar. B2B-företag uppvisar 

förhållanden som ger upphov till ett Under-sheltering-beteende vilket kan kopplas till 

reputational costs. Vi finner därför att reputational costs utgör ett exempel på en external cost 

of tax planning (Dyreng et al., 2008). En annan tänkbar external cost är den lägre transparens 

som uppkommer till följd av skatteplanering. Internal costs of tax planning kan också 

misstänkas inverka på så sätt att B2B-företagen undviker skatteplanering då denna kan 

medföra kostsamma omorganiseringar. B2B-företagen har mindre incitament till att 

skatteplanera och inser att skatteplaneringen måste genomföras på ett aggressivt sätt för att 

generera ett värde och täcka de interna kostnaderna.  

  

Teorin om Upper Echelon, vilken vi i sammanhanget förstod som ledningsstrategi, visade sig 

också kunna kopplas till ett företags skatteplanering. Vi införde VD:ns utbildningsbakgrund 

som en faktor vilken tidigare hade föreslagits kunna inverka på den skatteplanering som sker i 

ett företag (Minnick & Noga, 2010; Dyreng et al., 2010). Utifrån en svensk kontext innebär 
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en ekonomiskt utbildad VD mer skatteplanering. En insikt som gör att vi kan se ett mönster 

mellan ledningens uppfattningar och företagens beteende när det kommer till skatteplanering.  

Studien bidrar med att påvisa ett Under-sheltering Puzzle även i Sverige och urskiljer några 

tänkbara förklaringar till fenomenet. Vi kan även avfärda förklaringar som att 

kapitalstrukturen skulle ge upphov till varierande skattesatser och därmed ett Under-

sheltering Puzzle såsom mindre troliga (Desai & Dharmapala, 2006; DeAngelo & Masulis, 

1980 m.fl.). 

 

9.3 Praktiska implikationer 
 

Studien beskriver de underliggande faktorer som påverkar huruvida ett företag skatteplanerar. 

Ur resultaten framkommer också att Under-sheltering förekommer bland företag noterade på 

Stockholmsbörsen.    

 

Resultaten kan tjäna som en fingervisning till bland annat politiker kring vilka förhållanden 

inom ett företag som påverkar skatteplaneringen då de antingen ämnar begränsa eller 

möjliggöra för mer skatteplanering. Om de har för avsikt att minska förekomsten av 

skatteplanering kan de bland annat utifrån kartläggningen av företagens interna- och externa 

kostnader utforma en mer kraftfull ekonomisk politik. För B2B-företag föreslogs den 

minskade transparensen i företaget som följd av skatteplanering vara en betydande extern 

kostnad som medför att företaget avstår från att skatteplanera. Om strängare rapporterings- 

och informationskrav skulle införas kan denna kostnad hävdas öka ännu mer vilket bör 

minska incitamenten till att skatteplanera ytterligare. Vidare framkom att företagens 

marginaler kan vara betydelsefulla för i vilken utsträckning ett företag skatteplanerar. Genom 

att verka för ett gott företagsklimat vilken möjliggör för företagen att växa och vara lönsamma 

bör också få till följd att incitamenten för skatteplanering minskar. Då företagen genererar 

goda marginaler och har en stark förankring i samhället, antas de vara mindre benägna att 

genom skatteplanering införa osäkerhet inom organisationen och därmed riskera de vinster 

som kärnverksamheten genererar. För börsföretag kan detta också antas vara gynnsamt då 

analytiker tidigare beskrivit att värdeskapande i form av effektivitetsförbättringar är mer 

väsentligt än det värde som genereras ur skatteupplägg.  
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9.4 Förslag på framtida forskning 

 

Ett förslag på vidare forskning är att utföra liknande studier i fler länder för att ytterligare 

komma närmare en förklaring av The Under-sheltering Puzzle. Förslagsvis bör fler nordiska 

länder studeras för att uttyda likheter och skillnader mellan företag. Länder inom Norden har 

övervägande lika lagar, regler och sedvänjor vilket bör resultera i att lika förhållanden 

existerar och jämförelsen blir enklare. Eftersom det fortfarande finns kunskapsluckor om 

varför företag uppvisar en variation i sitt beteende när det kommer till skatteplanering, bör 

framtida studier utvidgas och inkludera fler variabler samt företag. Detta för att om möjligt 

bättre förstå de företag som kännetecknas av ett Under-sheltering-beteende. Framför allt bör 

mer forskning genomföras inom området marknadsstrategi, då denna studie påvisar att den 

har en betydande effekt på ett företags skatteplanering.  

 

En vidareutveckling och en mer djupgående analys av internal- och external costs of tax 

planning bör genomföras för att mer i detalj kunna relatera variationen av kostnader till 

skatteplanering i företag. Finns det andra klassificeringar än utifrån företags- och 

marknadsstrategi som kan öka förståelsen för hur skatteplaneringens olika kostnader kan 

tänkas inverka i olika omfattning på företag?  

 

Kan fler unika förhållanden i branscherna ge någon förståelse för varför företag skatteplanerar 

eller ej? Vi kunde uttyda vissa förhållanden som visade på ett samband mellan 

sjukvårdsbranschen och Prospectors då båda dessa branscher uppvisade en omfattande mängd 

av immateriella tillgångar. Den innovativa miljö som omger dessa två grupper av företag 

tycks vara den gemensamma nämnaren. Existerar det fler samband av detta slag mellan 

branscher och kategorier med avseende på strategi?  
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