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Sammanfattning 

Examensarbete i företagsekonomi, grundnivå 15 högskolepoäng, Högskolan i Skövde, vårterminen 

2014. 

Titel Internprissättning - Två perspektiv på "rätt pris" utifrån 

armlängdsprincipen 

 

 

Författare  Marcel Riesbeck 

Handledare  Fredrik Lundell  

Examinator  Stefan Tengblad 

Bakgrund och problem   Internprissättning är vanligt inom dagens koncerner och växer mer allt 

eftersom världshandeln har globaliserats. Användandet av internprissättning för att öka vinsten är en 

diskussion som tog fart redan på 1950-talet. En diskussion som baserats på att bolag medvetet 

förbättrar sin skatt genom de olika metoderna som finns. Ett utnyttjande av regleringars brister och 

otydliga tolkningar. Ämnet är speciellt då det kräver kunskap inom både företagsekonomi och juridik. 

Att ämnet är brett gör det än mer komplext och en bredare kunskap krävs för att fullt förstå dess 

problematik. Det blev därmed intressant att undersöka två olika perspektiv på varför det är svårt att 

sätta ett armlängdsmässigt pris vid beskattning av internprissättning. 

Syfte  Syftet med undersökningen är att beskriva två olika perspektiv på svårigheten med att 

sätta ett armlängdsmässigt rätt pris utifrån praxis kring beskattning vid internprissättning för svenska 

koncerner. Eftersom OECDs regleringar är väldigt många och omfattande kommer studien avgränsa 

sig huvudsakligen till deras armlängdsprincip och närliggande regleringar som påverkar denna. 

Metod Studien grundar sig i kvalitativ metod för att gå djupare i ämnet. Den kvalitativa 

studien består av intervjuer med svensk skattemyndighet och företag som dagligen hanterar frågor 

kring beskattning vid internprissättning. 

Analys och slutsats Med hjälp av institutionella teorins tre pelare har studien analyserat 

empirin för att se skillnader i synen på svårigheterna att finna ”rätt pris”. Efter detta har slutsatser 

dragits kring de omfattande svårigheterna att finna ”rätt pris” vid beskattning av internprissättning. 

Slutsatsen presenterar vilka faktorer som har påverkat möjligheten för Skatteverket och svenska 

koncerner att sätta ”rätt pris”.  

Nyckelord Internprissättning, Rättspraxis, Skatteverket, Skatteplanering, Reglering, 

Redovisning, OECD 
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Abstract 

Degree in business administration, undergraduate, 15 credits, University of Skövde, Spring semester 

2014. 

Title Transfer pricing - Two perspectives on finding “right price” within arm’s 

length 

 

Authors  Marcel Riesbeck 

Tutor  Fredrik Lundell 

Examiner   Stefan Tengblad 

Background and problem Transfer pricing is common in today's corporations and grows more as 

world trade has become globalized. The use of transfer pricing to increase profits is a discussion that 

took off in the 1950's. A discussion based on the company consciously improve their taxes through 

the various methods available. A utilization of regulation flaws and unclear interpretations. The topic 

is unique because it requires expertise in both business administration and law. That the subject is 

wide makes it even more complex and broader knowledge required to fully understand its problems. 

It was therefore interesting to examine two different perspectives on why it's hard to put an arm's 

length price in terms of tax upon the transfer pricing. 

Purpose The survey aims to describe two different perspectives on the difficulty of putting an 

arm's length basis right price based practice on taxation in transfer pricing for Swedish groups. As the 

OECD's regulations are very numerous and extensive study will define themselves mainly to their 

arm's length principle and related regulations that affect this. 

Method The study is based on qualitative method to go deeper into the subject. The qualitative 

study consisting of interviews with Swedish tax authorities and companies who handles questions 

about taxation in transfer pricing. 

Analysis and Conclusion  Using institutional theory's three pillars, the study analyzed empirical 

data to see the differences in the perception of the difficulty in finding the "right price". Following 

this, conclusions were drawn about the extensive difficulties in finding the "right price" for taxation 

of transfer pricing. The conclusion presents what factors that have affected the ability of the Tax 

Agency and the Swedish groups setting the “right price”. 

Keywords Transfer pricing, Case law, Tax, Tax planning, Regulatory, Auditing, OECD 
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1. Inledning 

Detta avsnitt introducerar läsaren till ämnet och dess tidigare 

problemställningar 

Internprissättning och dess koppling till beskattning har sedan sent 50-tal varit ett 

omdebatterat ämne där skattemyndigheter och företag hela tiden har utvecklat sin syn och 

praktiska tillämpning. Allt eftersom den interna handeln kommit att växa, 2001 stod den för 

hela 70 % av den totala handeln över landsgränserna i världen, har också intresset inom 

detta område ökat (Hamaekers, 2001).  

Bolag har kritiserats av skattemyndigheter runt om i världen för att så kallat planera sin skatt 

i sina bokslut för med syftet att göra skattemässiga vinster (TT, 2013). Framförallt 

uppmärksammas fall där bolag använt sig av internhandel mellan dotterbolag i olika länder 

för att komma undan skattekostnader (Flores, 2013). Detta uppmärksammades specifikt i 

OECD:s rapport ”Harmful tax Competition: An emerging global issue”. Efter denna rapport 

föreslog OECD1 några ändringar för att harmonisera skattereglerna för den interna handeln. 

Resultatet av detta blev att de lyckades med några av huvudmålen i harmoniseringen, men 

fortfarande återstår många olika utmaningar för att skapa ett effektivare system (Uyanik, 

2010).  

Samtidigt är internprissättning väldigt vanligt förekommande bland de flesta bolag. Det sker 

varje dag och är ett måste för bolag att använda för att styra sin verksamhet. Därför är det 

också en generellt accepterad metod som vilken annan företagsekonomisk metod som helst. 

Det har inte heller förklarats som en mindre omtyckt metod av internationella organisationer 

eller stoppats från att användas i något land. Eftersom inte alla medvetet använder denna 

metod för att undvika skatt skapar det problem för skattemyndigheter att peka ut ifall ett 

bolag använder internprissättning med syftet att komma undan skatt (Uyanik, 2010). 

1.1 Problemdiskussion 
De internationella regleringarna i OECD(2010) är inte glasklara och lämnar ibland luckor för 

att tolkas fritt av bolag och myndigheter. Tolkningsfriheten är vad som gör det svårare att 

hävda sin rätt i tvister kring skatteplanering, framförallt internationellt. Det är dock inte 

enbart myndigheter som drabbas, det gör också det svårare för företagen att agera korrekt. 

Det bör vara möjligt att kunna förutse sina skattekonsekvenser av sitt handlande på ett 

tydligare sätt (Feinschreiber & Kent, 2012). 

1.1.1   Armlängdsprincipen 

Skattemyndigheter och multi nationella koncerner har frågat sig hur armlängdsprincipen  

skall tillämpas när en värdering av en tillgång är högst osäker och svårdefinierad vid 

                                                           
1 OECD är en mellanstatlig organisation som tar fram internationella regleringar för bland annat 

internprissättning. 
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tidpunkten för den interna transaktionen. Riktlinjerna för att sätta ”rätt pris”2 säger att 

värdet ska bestämmas efter ”armlängd” med referens till vad ett självständigt bolag skulle 

gjort i en jämförbar situation (Feinschreiber & Kent, 2012). 

Armlängdsprincipen innebär att bolag som gör interna transaktioner ska göra dessa till 

samma värde som om de inte vore besläktade med varandra. Det är grundprinipen för hur 

armlängdsprincipen ska tillämpas. Det pris som diskuteras vara ”rätt pris” är det som två 

oberoende parter skulle avtalat. Detta kallas sedan för armlängdspris . Ett exempel är Volvo 

som säljer en lastbil från Sverige till Tyskland och det interna priset skall vara av samma 

värde som om det vore en extern part i Tyskland och inte Volvos dotterbolag. Detta i sig är 

problemet, att finna armlängdsmässiga transaktioner kan vara svårt då många transaktioner 

är av unik karaktär.  

Det kan diskuteras ifall regleringarna i OECD (2010) indirekt kräver i att det ska göras 

antaganden för att sätta fingret på vad som egentligen är ”rätt pris”. Antaganden och 

förutsägelser av ett internprissättningsvärde som kan förändras kraftigt närmsta åren. 

Systemet bygger ändå på denna pricinip trots att sökandet efter en bra jämförelse oftast 

saknar bra resultat(Brauner, 2008).  

1.1.2   Hantering av beksattning vid internprissättning 

Hur görs hanteringen idag av svenska myndigheter och hur ser de på problemet med att 

sätta ”rätt pris”? Av det som undersökts och forskats tidigare inom ämnet tenderar 

regleringar att klamra sig fast vid gamla vanor och metoder. Regleringar som baserats på 

äldre typer av tillgångar i internprissättning som uppmärksammats i tidigare forskning. 

Feinschreiber & Kent (2012) beskriver i sin studie att exempelvis armlängdsregleringen inte 

har ett väl fungerade syfte på nya osäkra marknader. I regleringen har det även funnits att 

det finns en viss dubbeltydighet som gör att hur företaget än gör kommer värderingen ändå 

vara fel. Exempel på de är regleringen i OECD(2010) mot opassande utnyttjande av 

efterklokhet i det femte kapitlet av transferpricing guidelines (Feinschreiber & Kent, 2012). 

Att följa armlängdsprincipen har visats ha en del svårigheter då andra kapitel och regleringar 

försvårar tydligheten. Vad som egentligen är tillåtet och skapar otydlighet eller vaghet när 

myndigheter och företag skall göra sina värderingar till armlängdsmässigt ”rätt pris” 

(Feinschreiber & Kent, 2012). 

Tidigare forskning av framförallt Nils Brunsson inom förändringsteorier i institutionell teori 

visar på att väletablerade organisationer ofta fastnar i sina rutiner vid hantering. Reformer 

försöker göras trots att reformatören och de som påverkas av reformen inte är helt överrens 

(Eriksson-Zetterquist, 2009). 

Studier och uppsatser, av bland annat Nathalie Deniz(2012) har specificerat sig kring 

lånetransaktioner och svensk rättstilläpning, hur den svenska tolkningen av 

                                                           
2 ”rätt pris” är ett teoretiskt begrepp där utgångspunkten är att det finns ett rätt pris. Om det i verkligheten 

finns ett sådant är inte säkert, men fokus ligger på vad man tolkar är ”rätt pris”. 
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armlängdsprincipen bidrar till en säker bedömning utifrån ett skatterättsligt perspektiv. För 

svensk del har mycket kommit att handla om hur tolkningen av OECDs regleringar tolkas för 

att det ska bli en rättsligt korrekt tillämpning av korrigeringsregeln, en regel som exemelpvis 

tillämpas vid interna lånetransaktioner som anses vara felaktiga. Att domstolar i Sverige har 

en alltför oklar tolkning som gör att företagen inte kan förutse den skattemässiga 

konsekvensen i sitt handlande. Hur detta blir relevant för min studie är att internprissättning 

blir vagt och osäkert för svenska företag (Deniz, 2012).  

Sammanfattningsvis vet vi att där råder ett problem med skatteplanering i samband med 

internprissättning i Sverige och även i de flesta delar av världen. Det finns få studier gjorda 

inom ämnet och ännu färre studier gjorda för ”rätt pris” inom svensk internprissättning. De 

fåtal studier som är gjorda inom internprissättning har främst haft fokus på 

lånetransaktioner och immateriella tillgångar.  

1.2 Problemformulering 
Grundat på ovanstående diskussion har studien kommit fram till följande 

problemformulering gällande internprissättningsregleringar och principers konsekvenser för 

företag när de snarare är riktlinjer än regler. 

 Hur ser svenska företag och skatteexperter på svårigheten att finna ”rätt pris” för 

koncerner när det gäller beskattning vid internprissättning? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med undersökningen är att beskriva svenska koncerners och Skatteverkets perspektiv 

på svårigheten med ”rätt pris” utifrån den praxis som finns vid beskattning av 

internprissättning för koncerner.  
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2.     Metod 

I detta avsnitt diskuteras studiens tillvägagångssätt och metodval. Här 

kommer även den data som samlats in diskuteras parallellt med ett 

ifrågasättande av dess värde och tillit i kritik avsnittet. 

2.1 Metodval & Undersöknings design 
Studiens syfte är att studera svenska koncerners och Skatteverkets perspektiv på vilka 

svårigheter det finns att sätta ”rätt pris”. Kvalitativ forskning lägger tyngdpunkten på 

intervjupersonernas ord, handlingar och symboler, där tolkningen av dessa får en viktigare 

betydelse. Med denna ansats är sammanhanget viktigare än delarna eftersom syftet är att få 

en helhetsförståelse (Bryman & Bell, 2007).  

Beskattning av internprissättning är ett ämne som kräver helhetsförståelsen på ett djupare 

plan. Mycket beror på att det som sker i företagen inte enkelt kan besvaras med en fråga 

utan kräver djupare svar med förklaringar till varför det är komplext. Att använda kvalitativ 

metod innebar möjligheten att fånga in rätt information utifrån studiens syfte. Detta skede 

genom intervjuer där jag ställde djupare frågor som krävde ett utförligare svar. Ett svar som 

beskrev problemet närmre än vad en kvantitativ metod skulle bidragit med. Dessutom fanns 

möjligheten till följdfrågor beroende på de svaren erhölls. Därför föll valet på en kvalitativ 

metod, för att erhålla ett djup i den information som söktes till studiens problemställning. 

Studien har därmed baserats på en kvalitativ metod för att få den djupare inblicken i företags 

och skatteexperters syn på problemet att fastställa ”rätt pris”. Företagen i studien sysslar 

dagligen med denna typ av transaktioner och är internationellt stora aktörer(Jakobsen, 

2002). 

Intervjuerna som genomförts har skett via telefonsamtal med de sex respondenterna. Tre 

stycken från företag och tre stycken experter. De sist nämnda jobbar på skatteverket och 

som professor vid Stockholms universitet. Personerna i fråga är väldigt kunniga inom 

området och arbetar praktiskt med internprissättningsfrågor varje dag. 

Företagsrespondenternas position i företagen gjorde att de var svåra att boka en personlig 

intervju med på plats i företaget samt att det inte varit hållbart tidsmässigt för studiens 

utförande. Likaså gäller intervjuerna med respondenterna från skatteverket och Stockholms 

universitet (Jakobsen, 2002).  

De Intervjuer som utförts har varit med stora svenska koncerner som på begäran av 

företagen kommer hållas anonyma till följd av ämnets känsliga karaktär och för vad som sägs 

officiellt. (Jakobsen, 2002). Varje intervju med de sex respondenterna har varit mellan 45 till 

60 minuter långa där respondenterna fått svara på frågor om ämnet. Intervjuerna 

genomfördes i ordningen: Skatteverket, Skatteprofessor och slutligen utfördes intervjuer 

med de svenska koncernerna.  

Respondenterna presenteras längre fram kapitlet. 
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2.1.1 Undersökningsdesign 

Denna studie ska bidra med en bättre förståelse kring ”rätt pris” vid beskattning av 

internprissättning. Utifrån två stycken perspektiv från myndigheter och företag kommer 

studien att studera problemställningen som presenterades i första kapitlet.  

Ett alternativ var att använda sig av frågeformulär i den kvantitativa metoden för att nå ut till 

ett bredare fält. En jämförelse med vilka svar som kunde erhållas via enkät gjordes och 

studien anser att frågeställningen krävde utförligare svar än vad en enkät hade kunnat ge. 

Risken att inte erhålla tillräckligt djupgående svar uteslöt denna metod. Även resultatens 

pålitlighet är något lägre med en kvantitativ jämfört med kvalitativ metod(Jakobsen, 2002). 

Intervjuerna gjordes mer personliga eftersom frågorna anpassades utifrån de tre olika 

kategorierna av respondenter. Frågorna som ställts har varit likadana för företagen men 

sedan unika för skatteverket och skatteexperten. 

Intervjuerna har varit semi-strukturerade med ett antal valda frågor som berör ämnet för att 

sedan följa upp med frågor allt eftersom de intervjuade svarat(Bryman, Bell 2007). Med ett 

litet antal av respondenter att vända sig till för ämnet har dessa varit öppna intervjuer där 

huvudfrågorna lett till att respondenterna fritt talar och följdfrågorna varierat beroende på 

vilka svar som erhölls under intervjuernas genomförande. Utifrån studiens behov får detta 

anses ha varit den bästa metoden(Jakobsen, 2002).  

Svaren på frågorna i intervjuerna har sedan analyserats med den teoretiska referensramen 

med utgångspunkt för att komma fram till studiens slutsats.  Det som huvudsakligen har 

diskuterats är vanliga frågeställningar vid beskattning av internprissättning och hur 

regleringar kan göras tydligare. Regleringarna är de som finns att läsa i OECD samling över 

internprissättningsregleringar och andra diskussioner kring skatteplanering är det som 

studien behandlar(Bryman, Bell 2007). 

Utifrån studiens mål och syfte är svenska koncerner och Skatteverket valt som främsta 

intervjuobjekt. Då de är mest insatta i processen kring vad som skapar mest problem i 

hantering och värdering. Det är också hos skatteverket som utredningar sker ifall det 

förekommer felaktiga prissättningar som de anser tänjer för mycket på gränsen. Därmed 

utgjorde deras information grundpelaren i studiens empiriska avsnitt.  

Ytterligare val blev en skatteprofessor från Stockholms Universitet. Han är aktiv och forskar 

inom området sedan tio år tillbaka. Därmed fanns det mycket god information att hämta från 

en intervju med honom och han bedömdes vara en lämplig grund för kvalitativ 

datainsamling. Även hans tidigare gjorda studier i ämnet har använts i datainsamlingen.  

2.2 Datainsamling 

2.2.1 Primärdata 

Studiens primärdata kommer till uttryck genom de intervjuer som tidigare beskrivits i 

metodvalet. Huvudfokus kommer ligga på intervjuerna med företagen och Skatteverket, 

detta eftersom de sitter på den mest relevanta informationen ur studiens syfte. Den mest 

intressanta informationen ligger hos Skatteverket och företagen eftersom de är insatta i 
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processen då de jobbar med ämnet dagligen. Skatteverket är även väl insatt i processen kring 

skatteundvikande förfaranden och bedömningen. Skatteprofessorn, som medverkar i 

studien, studerar reglering och lag för beskattning av internprissättning. 

I intervjuerna har de berörda personerna fått tala fritt för att undvika att intervjun styrs eller 

vinklas. Poängen med detta är att det ger en mer relevant och pålitlig information (Larsen, 

2009). Intervjuerna har genomförts med en struktur för att skapa en lättare konversation och 

har sedan utvecklats allteftersom den intervjuade har svarat. Denna struktur är en semi-

struktur (Bryman, Bell 2007). De öppna följdfrågorna till de semi-strukturerade intervjuerna 

gav en personligare kontakt med respondenterna från såväl företag som Skatteverket. 

2.2.2 Övrig data  

Förutom artiklar och intervjuer har insamlingen av information skett efter 

rekommendationer av litteratur som berör ämnet internprissättning och regleringspraxis. 

Samt litteratur av de teorier som använts för att analysera och dra slutsatser. En del 

debattartiklar har också använts som stöd till teori och empiriavsnitten. Som underlag för 

lagar och reglering har Svensk lag och regleringar från OECD använts. 

Teorier och analysverktyg har hämtats från den institutionella teorin och dess synsätt på 

organisationer. Företag och myndigheter som berörs av beskattning vid internprissättning 

granskas och förväntas agera på ett visst sätt av omgivningen i sitt sätt att arbeta och därför 

föll valet av teori på den institutionella teorin. En teori som diskuterar förändringspraktik i 

organisationer som ofta arbetar efter vanor samt dess tre pelare, den kulturkognitiva, den 

reglerande pelaren och slutligen den normativa pelaren. Dessa motsvarar den institutionella 

påverkan som organisationer stöter på i samhället. En påverkan som framförallt består av 

lagar och normer. 

Förutom denna teori har legitimitetsteorin använts för att med dess tankar analysera vad 

som anses vara rätt agerande hos företag och skattemyndigheter. Dessutom är det nära 

anknutet till institutionell teori. En systemteori som ska fånga in och avsluta studiens analys i 

form av att förklara legitimeringen i praxis.  

2.4.3  Val av respondenter 

Studiens empiriska avsnitt består av intervjuer med sex stycken personer som är insatta och 

dagligen berörs av ämnet internprissättning. Främst är det tre företag och två män från 

Skatteverket som jobbar för storföretagsenheten på svenska Skatteverket, dessa två är Oscar 

Good och Börje Johansson, båda från skatteverkets Göteborgskontor. Den sista intervjun är 

med en välkänd skattejurist och professor vid Stockholms universitet, Anders Hultqvist. 

Dessa har via telefonintervjuer ställt upp och svarat på de frågor som studien sökt svar på i 

det empiriska arbetet. Som tidigare förklarat valdes telefonintervjuer med respondenterna 

men får anses ha bidragit med den information som önskades.  

Urvalet för de tre företagen gjordes med kriterierna att de tillhör omsättning över en miljard 

kronor varje år och dagligen arbetar med frågor kring beskattning av internprissättning. 

Resultatet blev att tre stycken visade ett intresse att ställa upp för en intervju.  
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Cirka tio företag mailades och varav tre stycken svarade, resten svarade antingen för sent 

eller hade inte möjlighet att ställa upp vid tidpunkten.  

Valet av dessa respondenter grundar sig i studiens syfte att studera två aktörers(företag och 

skatteverket) perspektiv av vad som försvårar prissättning vid beskattning av 

internprissättning. Framförallt är det personerna från Skatteverket och företagen som berörs 

till största delen av beskattning vid internprissättning.  

För att belysa valet av en professor i studiens intervjuer är det för att han bedriver forskning i 

frågor som skatteundvikande förfaranden sedan en tid tillbaka och har en bra insyn i vad som 

sker inom internprissättning. Med denna information finner studien det enklare att veta vad 

som skapat den rådande företagspraxis och varför den ser ut som den gör idag. Detta gjorde 

hans deltagande relevant och en viktig utgångspunkt i studiens två avslutande kapitel. 

Oscar Good – Internprissättningsspecialist vid Skatteverkets storföretags enhet som jobbar 

med att hjälpa revisorer i frågorna kring internprissättning och reglerings-tolkningar. Har 

jobbat för Skatteverket i sju år med internprissättnings frågor. Tidigare jobbat två år hos 

Ernst & Young och ett år hos Volvo med samma frågor. Är en utbildad skattejurist. 

Börje Johansson – Skatterevisor och internprissättningsspecialist för Skatteverket. Har jobbat 

för Skatteverket i 30 år varav de senaste tio åren har varit med internprissättningsfrågor. 

Tidigare erfarenhet av internprissättning så långt tillbaka som 80-talet. 

Anders Hultqvist – Adjungerad professor i finansrätt vid Stockholms universitet och tidigare 

vid Handelshögskolan i Stockholm. Han jobbar med forskning inom finansrätten med fokus 

på skatteundvikande förfaranden och andra typer av problem som behöver utredas i vår 

svenska skatterätt. Han har varit på Handelshögskolan i sex år innan han för fem år sedan 

flyttade över till Stockholms Universitet. Där han också började bedriva sin forskning med 

internationella skattefrågor med bland annat internprissättning som en av dem.  

Företagsrespondenter – De är alla stora svenska koncerner med en omsättning över en 

miljard per år men är verksamma inom olika branscher och länder utanför Sverige. De jobbar 

dagligen med internprissättningsfrågor inom sina branscher och bidrar med olika perspektiv 

på problemet. Respondenterna från företagen sitter på hög kunskap om ämnet och har varit 

aktiva inom dessa frågeställningar i många år.  

2.3 Metodkritik 
Denna studies syfte är att beskriva två olika perspektiv på svårigheten att sätta rätt pris 

utifrån praxis kring beskattning vid internprissättning för svenska koncerner. Endast tre 

företag använts i den empiriska undersökningen. Något som kan begränsa företagens 

perspektiv och risken för att allt för likadana svar kan erhållas från ett så få antal svarande i 

undersökningen. Respondenterna från Skatteverket är få till antalet, vilket utelämnar 

möjligheten att erhålla annorlunda eller fler perspektiv på problemställningen. För att utöka 

perspektivet från Skatteverket hade det krävts intervjuer med utländska myndigheter. Detta 

hade kunnat ge ett högre värde för undersökningen. 

Bryman och Bell(2007) har funnit en viss kritik mot den kvalitativa metoden, att kvalitativa 

studier lätt kan bli för subjektiva. Vilket innebär att författarens personliga intressen och 
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åsikter kan komma till tals i vad som är utmärkande i studiens resultat. Studiens begränsade 

respondenter utgör en liten risk för detta. Därmed kan resultaten i studien vara något 

begränsade och generaliseringar av det resultatet kan tendera till att vara ett alltför stort 

antagande.  

Teorier om hur detta skall motverkas i kvalitativa studier beskriver Jakobsen( 2002) i sin bok 

om metodval. Han påpekar att empirin i en studie bör uppfylla två saker, validitet och 

reliabilitet. Dessa två beskriver först och främst ifall studiens information är giltig och 

relevant. Samt att den ska gå att lita på och är trovärdig för läsaren (Jakobsen, 2002).  

2.3.1 Reliabilitet  

Detta innebär som beskrivet ovan att undersökningen går att lita på. Närmre beskrivet 

betyder det att det ska gå att uppnå samma resultat igen ifall en likadan studie skulle 

genomföras. Men detta område är en svaghet för kvalitativa studier då mycket av det som 

varit under studiens utförande kan komma att förändras kommande år. Ett annat 

huvudproblem i detta är subjektiviteten i en kvalitativ studie. Att tolkningar av resultat och 

annan data kan bli olika(Jakobsen, 2002).  Denna studie faller på en av de punkterna som 

Bryman & Bell(2007) tar upp om att studien utförs av mer än en person. Studien har en 

ensam författare och delar av författarens subjektiva åsikter kommer återspeglas i 

tolkningar. Dock har denna studie inte helt gjorts på egen hand, utan har fått stöd från 

utomstående som validerat pålitligheten. Genom denna validering har en lite högre 

objektivitet uppnåts än om endast författaren stod för all granskning.  

2.3.2 Validitet 

Detta kriterium kan delas in i två delar, intern och extern validitet.  Intern innebär att det kan 

hittas kopplingar mellan observationer och utvecklade teorier. Respondenternas svar har 

inte säkerställts genom att ha skickats till dem för validering av åsikternas tolkning i 

intervjuerna. Dock har delar av empirin kunnat valideras genom att de flesta uttalanden 

grundades i Skatteverkets handledning respektive skatteexpertens tidigare artiklar och 

studier, vilket också sänker subjektiviteten något. 

Extern validitet innebär att studien kan relateras till andra liknande situationer. En kvalitativ 

studie har ett begränsat urval i empiriprocessen vilket försvårar en extern validering 

(Bryman, Bell 2007). Denna studie har valt den svenska marknaden och ifall det sedan skulle 

vara relaterbart till andra marknader. Eftersom ämnet är av internationell karaktär går det 

att relatera till andra marknader i vissa avseenden men studien är kopplad till ett svenskt 

perspektiv i problemställningen. 

2.3.3 Källkritik 

Det finns självklara begränsningar att dra slutsatser kring ämnet med begränsade 

respondenter. Ämnet är omfattande och för att få all relevant information kunde studien 

behövt ett antal företag till och eventuellt fler vinklar från politiska organ som OECD.  

Dessutom har intervjuerna inte gjorts i person utan via telefon vilket utelämnar möjligheten 

att tolka kroppsspråk och ansiktsuttryck hos respondenterna när de besvarat frågorna i 

intervjun. Det tenderade till en viss försiktighet från Skatteverkets sida i sina uttalande. 
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Skatteverket svarade troligtvis inte riktigt med all information om att de ser stora problem 

med regleringar och att de anser att företag utnyttjar regleringsluckor alldeles för tydligt. 

Utan de svarade väldigt generellt och pekade inte ut specifika brister. Det är även viktigt att 

tänka på att svaren från respondenterna kan vara personliga åsikter. 

Intervjun med Skatteverket skedde inte under samma dag. De kan ha ”pratat ihop sig” innan 

intervjuerna skulle genomföras för att verka mer eniga i deras svar. Dock verkar det som att 

de jobbar mycket på denna del vilket endast var en avspegling av detta. Företagens 

respondenter är från olika företag och kan med största sannolikhet inte ha pratat ihop sig 

inför intervjuerna trots att de inte skedde under samma dag. Dock finns det samma risk som 

för Skatteverk och skatteexpert, att mycket av svaren kan vara personliga åsikter kring vad 

som är ”rätt pris” kring beskattning av internprissättning. 

Vetenskapliga artiklar som är av äldre karaktär kan påverka delar av deras relevans i ämnet. 

Detta beror mycket på att ämnet har utvecklats kraftigt ihop med en globalisering av 

ekonomin. En del källor är hittade via internet, men detta har i största majoritet varit från 

pålitliga organisationer som OECD och Skatteverket. 

2.4 Etisk medvetenhet 
Skatteplaneringen är i de flesta fall inte olaglig utan handlar till större del om moraliska 

värderingar om vad som anses rätt att göra i samhället. De moraliska värderingarna hos 

företag eller dess ansvariga för beskattning kan skilja sig väldigt mycket. Det finns olika 

policy’s inom företag för vad ”rätt” skatt är inom deras koncern. De moraliska värderingarna 

inom fler ekonomiska områden än just beskattning av internprissättning är något som skapat 

våra finanskriser, senast 2008 med konkurs och börskrasch med banken Lehman Brothers.  

Alla personer på företagen har angetts anonyma för att ämnet är känsligt kring vad som 

uttalas av företagen kring deras beskattning av interna prissättningar. Respondenterna har 

önskat få slutresultatet av studien skickat till sig och detta kommer göras i samband med att 

den publiceras.  
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3.     Teoretisk referensram 

Detta kapitel inleder med att beskriva internprissättning och dess metoder för 

att ge en överskådlig bild för vilken typ av internprissättning som ofta berörs 

av ”rätt pris” begreppet vid beskattning. Sedan presenteras den teori som 

krävdes för att analysera problemet utifrån två aktörers perspektiv. Teorierna 

presenteras i ordningen institutionell teori och sedan legitimitetsteorin.  

Företag strävar efter legitimitet och detta sker genom en process där de legitima sätten 

institutionaliseras. Valet av teori föll därför på institutionell teori för att kunna analysera vad 

som händer i processen mot att legitimera ”rätt pris” vid företags internprissättning. Detta 

följs sedan upp med en tolkning utifrån legitimitetsteorin.  

3.1 Internprissättning 
Studien grundar sig i internprissättningens olika metoder och de praktiska svårigheterna med 

”rätt pris” i beskattning av internprissättning. Därför kommer studien att ta fram några 

vanligt förekommande metoder och ge en kortare förklaring till vad de innebär. OECD 

definierar internprissättning som det pris ett företag sätter på den handel som sker mellan 

de olika företagen i en internationell koncern. Detta pris skall sättas enligt 

armlängdsprincipen och i Sverige tillämpas också denna princip(Markham, 2005). 

Prissättningen på företags immateriella tillgångar är extra känsligt för manipulation, detta 

beror på att det oftast hålls innanför koncernens murar. Oftast handlar det om hemliga 

strategiska skäl. Detta i sig är en av de många anledningar till att det inte finns andra liknande 

transaktioner mellan två oberoende företag (Markham, 2005).  

Internprissättning förknippas också ofta med mutual agreements, vilket är 

överenskommelser mellan olika länder eller länder och företag om hur skatten ska fördelas 

för exempelvis dotterföretag som är verksamma i deras länder. Det vill säga hur mycket olika 

företag ska vara skatteskyldiga i respektive land. Koncerner som flyttar vinster över olika 

länders gränser ska följa överenskommelserna för det land som de är skyldiga att betala skatt 

i.  

3.2 Internprissättningsmetoder 
Det finns ett brett urval av hur en internprissättning kan utföras och metoden varierar från 

vilket syfte ett företag har. Det går inte att bestämma att en viss metod kommer att fungera i 

alla typer av internprissättningstransaktioner utan varje situation är oftast unik och kräver en 

enskild utvärdering för vilken metod som passar bäst. Vissa metoder har ett bättre anseende 

än andra och alla används oavsett om syftet är att sänka skatt eller inte. Metodval går därför 

inte att använda som slutsats när det bedöms ifall det avsiktligt gjorts en felaktig prissättning 

i syfte att undvika skatt. 
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3.2.1 Comparable Uncontrolled price method 

Denna metod är den allra vanligaste metoden och är oftast den metod används som exempel 

när armlängdsprincipen ska förklaras och appliceras (OECD, 2010). Detta är den metod som 

företag helst väljer ifall det finns möjlighet till det, eftersom det är den mest trovärdiga och 

pålitliga metoden ihop med tillämpning av armlängdsprincipen.  

I denna metod måste en hel del variabler tas i beaktning. Det är mycket fler variabler än i 

andra metoder som ska vara med i beräkningarna(OECD, 2010). Några av dessa variabler är 

karaktär av produkt, marknadsrisk, kvalité eller geografisk marknad.  

Fastän att detta är den metod som oftast föredras är den inte enklast att använda. Det är 

sällsynt att hitta en jämförelse som kommer godkännas som armlängd. Minsta lilla avvikelse 

som väcker misstankar om skatteplanering kommer inte att accepteras(Parker, 2008). 

3.2.2 Resale price method 

Denna metod bygger på att koncernföretag A först gör en transaktion med koncernföretag B. 

Företag B gör sedan ytterligare en försäljning till ett utomstående företag C till ett högre pris. 

Företag B ska sedan redovisa passande avdrag på återförsäljningsvärdet för det som ska 

täcka företagets kostnader, operativa kostnader eller andra associerade kostnader och sen 

en passande vinst. Det som då finns kvar när dessa avdrag är gjorda är det som ska anses 

vara armlängdspriset mellan koncernföretag A och koncernföretag B(Parker, 2008). 

3.2.3 Cost plus method 

I användandet av denna metod krävs egentligen inte att en riktig transaktion har ägt rum. 

Utan det läggs till en viss, för tillgångens, passande kostnad på transaktionens värde som 

anses vara en passande vinst för den specifika transaktionen. Detta med marknadens 

tillstånd i åtanke (OECD, 2010).  

Denna metod används främst när företag vill sälja delvis färdigställda produkter inom 

koncernen. Transaktionen kan exempelvis göras med 5% upp eller ner på värdet för den ej 

färdigställda produkten. Det blir således lättare att sätta ett pris på en ofärdig 

produkt(Abdallah, 2009). 

3.2.4 Immateriella tillgångar 

Ett av de större problemen inom området internprissättning är handeln med rättigheter till 

immateriella tillgångar, exempelvis patent3 eller nya läkemedel. Dessa har, allt som oftast, 

inte några tidigare gjorda transaktioner som kan användas för armlängd. Fastställande av 

”rätt pris” blir därför väldigt komplicerat vid immateriella tillgångar. Detta i sig är en av de 

                                                           
3 Patent är en juridisk reglerad ensamrätt som ger ett företag rätt att utnyttja en uppfining 

under viss tid inom ett visst geografriskt område. I svensk rätt regleras rättigheter till patent 

genom patentlagen (Patentlag 1967:837).  
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många svårigheter som skapar problemen för skattemyndigheter. Prissättningen kan 

resultera i en effektiv låg, noll eller negativ skatt för bolaget (Uyanik, 2010).  

Tidigare studier tar upp ett par exempel på scenarion för internprissättning med immateriella 

tillgångar när det gäller läkemedelsbranchen. Ett av exemplen beskriver att läkemedel oftast 

inte visar en större vinst de första tre åren och värderingen av tillgången blir förhållandevis 

låg. När tillgången sedan genererar en annan vinst skulle värderingen kunna göras högre. 

Problemet är att den då har ett felaktigt värde från första prissättningen. Eftervärdering av 

tillgången låter som en enkel åtgärd men här uppstår ett problem. Problemet de diskuterar 

är att OECDs reglering i kapitel sex. Regleringen menar att en eftervärding av den tidiga 

värderingen skulle vara en opassande utnyttning av efterklokhet. Med andra ord tillåts inte 

denna åtgärd. Varken skattemyndigheter, tillverkare eller distributörer kan förutse om 

försäljningen kommer öka eller hur utvecklingen av marknaden kommer påverka produktens 

värde (Feinschreiber & Kent, 2012).  

Mycket av tidigare forskning inom det här området har legat på tillgångar med patent som till 

exempel registrering av läkemedel. Andra typer av immateriella tillgångar som är vanliga är 

Know-How och varumärken. Dessa är några av de tidigare typerna av tillgångar som funnits 

när tidigare regleringar har utformats och webbsidor är ett exempel en aktuell tillgången 

som ännu är förhållandevis oreglerad hos OECD. 

Situationen blir allt mer komplex för skattemyndigheter och kraven på att sanningsenliga 

dokumentationer kring internprissättningsmetoder ökar på de globala företagen (Abdallah, 

2009).  

3.3 Ett Institutionellt perspektiv på internprissättning och 

beskattning 
Institutionell teori är en teoribildning som belyser varför organisationer inte fungerar som 

rationella verktyg. Hur de styrs av omgivande faktorer och invanda mönster. Eftersom 

internprissättning och beskattning oftast tenderar att hänga kvar vid gamla normer, anpassar 

det sig långsamt till utvecklingen på marknaden. Följderna blir att metoderna håller sig kvar 

vid det gamla beprövade för att det alltid har fungerat tidigare (Eriksson-Zetterquist, 2009).  

Institutionell teori innehåller en ny del av institutionell teori som kallas nyinstitutionell teori. 

Den nyinstitutionella teorin tog fart i artikeln Institutionalized Organizations: Formal 

structure as myth and ceremony av John Meyers och Brian Rowans från 1977. Även om det 

tidigare fanns artiklar som behandlade den nyinstitutionella teorin var det här den tog fart.  

Det är oftast denna artikel som refereras till vad som skulle kallas för nyinstitutionell teori. 

Fokus för den nyinstitutionella teorin ligger på organisatoriska strukturer och dess processer. 

Ofta handlar det om processer och strukturer som sträcker sig över geografiska gränser, det 

vill säga det återfinns oftast i globala sammanhang. Det är av speciellt intresse varför 

organisationer inom en viss bransch är så pass homogena i sitt praktiska arbete. Det har inom 

den institutionella teorin lett till en hel del frågeställningar (Eriksson-Zetterquist, 2009). 
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 3.3.1  Skandinavisk institutionell teori  

Skandinavisk institutionell teori utvecklades under 1980-talet och hämtar mycket inspiration 

från den teori som utvecklades under samma tid i USA. Den skandinaviska institutionalismen 

kom dock att innefatta en del andra metodologiska angreppssätt och nya teoribildningar 

jämfört med den vanliga nyinstitutionella teorin. 

Det många forskare främst intresserat sig för inom skandinaviska institutionalismen är studier 

av organisationspraktik. Vilket sedan har resulterat i fältnära studier av hur förändringar sker i 

organiseringens praktik (Eriksson-Zetterquist, 2009). Framförallt handlar det om hur 

organisationer anpassar sig och förändrar sin organisering efter hur samhället och handeln 

förändras i dagens ekonomi (Eriksson-Zetterquist, 2009). 

Större delen utav regleringarna i vårt samhälle har gemensamt att de är uppsatta av 

människor som anses veta vad som är bäst för alla andra, även om de beskrivs som frivilliga 

att följa. Den växande betydelsen har i sin tur sedan fått standardiseringsorganisationer att 

växa och bli en stor del av den ekonomiska marknaden, såsom OECD och FARs redovisnings 

standarder. Det talas om att organisationer påverkas av ett institutionellt tryck, statliga som 

privata. Dessa påtryckningar påverkar vårt vardagliga agerande och beskriver vad som styr oss 

till ett visst beteende. Det institutionella tryckets grundidéer presenteras i form av tre pelare. 

3.3.2 Normativa pelaren 

Normativ pelare innefattar teorier om normer och värderingar. Den beskriver också vad som 

kännetecknar dessa två begrepp. Normer kan även beskrivas som en viss sorts önskvärt 

beteende som finns utan att de är tvingande att utgå från. Normer är något som påverkar 

samhället att agera på ett sätt som förväntas av dem. De är utformade efter moraliska och 

etiska aspekter över vad som är ett önskvärt beteende i ett samhälle. Det kan uttryckas som 

en social skyldighet att organisationer, och inte minst de människor som driver dessa, följer 

de normativa påtryckningarna från övriga samhället (Scott, 2004).   

Normer och dess påverkan kan kopplas till hur institutionella teorins synsätt på att 

organisationer jobbar i invanda mönster. Något som nämns vara ett vanligt fenomen inom 

internprissättningens praxis. Den normativa pelaren betonar hur de informella reglerna och 

samhällsnormer påverkar aktörerna på en marknad genom sina värderingar. Yrkesroller är 

också en bidragande faktor i det normativa tänkandet. Normativa tankegångarna skapar 

yrkesroller som ska passa in i olika typer av organisationer. I dessa roller finns förväntningar 

på hur en viss yrkesgrupp ska agera i vissa situationer och i vilken typ av organisation som 

individen är en del av (Scott, 2004).  

3.3.3 Kognitiva pelaren 

Denna pelare beskriver och förklarar organisationers agerande som imitationer av varandra. 

Hur de ska agera i olika situationer beskrivs utifrån ett kognitivt mönster som kan 

sammanfattas som gemensamma regler och förebilder (Engdahl, 2006).  
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Under denna pelare försöker teorin beskriva hur organisationer formas av kulturella och 

sociala aspekter när de skapar sin identitet och rationalitet. Imitation är ett centralt begrepp 

för hela denna pelare. Den förklarar organisationers agerande, att företag inom samma 

bransch gärna tar efter varandra i sitt agerande. Kulturella, normativa imitationer och dess 

tankar om vad ett företag i grunden är. Hur det bör styras och vad som egentligen utgör 

politiska problem. Dessa faktorer kan med största sannolikhet ha en avgörande betydelse för 

hur organisationer och marknader utformas och förändras. Eftersom praxis visat tendenser 

till att vara tydliga imitationer, kopplas denna teori starkt till internprissättning. 

Prissättningen skall ske enligt en form av imitationsprocess av vad oberoende parter skulle 

ha avtalat. Imitationen kan även avspegla sig i att fler företag eller stater tar efter ett visst 

sätt att agera med eller mot upp/nedjusteringar av finansiellt resultat hos internationella 

företag. 

Förändringar och påtryckningar om förändring i dessa ageranden kan sedan komma från 

formella och informella håll. Det kan vara från staten, myndigheter, lagstiftare, intressenter 

eller bara allmänheten i sig. I enlighet med det kognitiva mönstret är det den organisation 

som anpassar sig bäst efter dessa påtryckningar som vinner störst acceptans (Engdahl, 2006).  

3.3.4 Regulativa pelaren 

Sista pelaren beskriver individen som styrd utav lagar och andra tvingande regler. Det talas 

om vilken typ av påverkan som individer utsätts för i samhället. Det talas om formell och 

informell påverkan även under denna institutionella kraft. Dock är det av mindre betydelse 

vilken typ av formell eller informell. Individer och organisationer förväntas anpassa sig till 

andra individer och organisationer oberoende vilken typ av påverkan. De som har starkast 

påverkan är främst staten, sen är det de företag och organisationer som har en liknande 

situation av monopol. Dessa bidrar också till starkast påverkan på resten av 

samhället(Powell, DiMaggio, 1991).  

Detta synsätt passar bra in på studien då mycket av studien grundar sig i reglering och lag. 

Myndigheternas sanktionssystem är det som främst påverkar handlandet. Organisationer 

och individer kan vara rationella utifrån den mån att de följer lagar och regleringar (Scott, 

2004). 

3.3.5 Reglering av internprissättning  

Regleringen tas fram av organisationen OECD. Den internationella standard som OECDs 

medlemsländer har kommit överrens om för att bestämma det pris som skall användas vid 

internprissättning i skattesyfte (OECD, 2010).  Kapitel ett i OECD regleringen(2010) 

disktuterar bakgrund och varför denna princip tagits fram. Syftet med principen är som 

nämnt att det i skattesyfte inte ska kunna vara till en fördel för associerade företag att 

handla internt och därmed erhålla en lägre skatt på sitt resultat.  

OECD’s armlängdsprincip baseras på artikel 9 i regleringen. En reglering som i sin tur baseras 

på OECD Model tax convention som beskriver när och hur skatt ska betalas på vinster som 

görs i olika bolag inom samma koncern men som är verksamma i olika länder. Denna artikel 

säger att när två bolag som inte är självständiga handlar med varandra skall vinsten som 
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uppstår mellan dem räknas in som bådas vinst och skall därmed skattas i det land där vinsten 

uppstod. Detta värde ska taxeras på samma sätt som ett självständigt bolag skulle gjort vid 

en likvärdig transaktion.  

Tidigare studier har ifrågasatt regleringen utifrån ett juridiskt perspektiv. Mycket har kommit 

att belysa den svenska korrigeringsregeln och hur den bidrar till en rättsäker tillämpning av 

armlängdsprincipen. Mycket kritik ges till hur svenska Skatteverket och domstolarna har 

redovisat sina tolkningar. Att de är redovisade på ett sätt som inte är tydlig nog för företagen 

när de tydligare vill förstå regleringarnas innebörd och hur de bör göra. Fokus ligger dock 

tydligare på lånetransaktioner mellan företagen och hur den svenska lagstiftningen förhåller 

sig till att säkerställa en rättsäker tillämpning av den svenska korrigeringsregeln i 

inkomskattelagen för näringsverksamhet 14 kap 19§.  

Problemet ligger i att oftast lånetransaktions fall hänvisas till en dom som även kallas 

”Diligentia”. Domen där Skatteverket har gått ut med att denna är tillämplig på 

gränsöverskridande transaktioner så som lån och annan typ av internprissättningshandel.  

Deniz(2012) beskrev hon korrigeringsregelns problem enligt följande. För att det ska bli en 

korrekt rättstillämpning av korrigeringsregeln krävs det insyn och kontroll. Dessa ska beaktas 

när det ska bestämmas vad som är en godtagbar marknadsmässig ränta i enlighet med 

armlängdsprincipen. För att komma fram till detta har skatteverket gjort tolkningar, 

”Diligentia” domen för gränsöverskridande transaktioner. Detta trots att de själv anser att 

den egentligen saknar ett direkt rättskällevärde när det kommer till tillämpning av 

korrigeringsregeln i inkomstskattelagen. 

Problemet med att det krävs insyn och kontroll innebär att rättstillämpningen strider rakt 

emot armlängdsprincipens grundläggande delar, den så kallade separate entity approach. 

Vilket i sig är den reglering som beskriver att det fasta driftstället ska behandlas som en 

separat enhet när tillgångar fördelas mellan de olika företagen i en koncern. Detta i sig 

skapar ytterligare ett problem, nämligen att jämförbarhetsanalysen får svårigheter att 

genomföras och det är oklart hur den ska genomföras.  

Jämförbarhetsanalysen är även den ett centralt begrepp för armlängdsprincipens 

genomförande och funktion. I kort leder detta till att skatteverket och förvaltningsrätt gjort 

att de blir väldigt svårt för företagen att fastställa vad som är en rätt prissättning eller som i 

detta fall, en rätt marknadsmässig ränta på ett internt lån inom koncernen. Slutsatsen här 

kom till att den svenska tolkningen inte följer OECDs riktlinjer med stöd av ovanstående 

punkter och påstående. Att det framgår tydligt att rättsfallen idag saknar värde och 

vägledning vid tolkningen av regleringar (Deniz, 2012). Hon jämför föredömligt principerna 

på juridisk nivå för att nå denna slutsats. Det är en hållbar slutsats som gör problemet 

tydligare med svårigheten att nå ”rätt pris” i beskattningssituationer vid internprissättning. 

Det finns inte tydliga tolkningar för hur lagen bör användas i denna typ av beskattning. Dock 

bestäms den inte helt på nationell nivå utan påverkas även av andra länder.  

3.4 Legitimitetststeori 
Denna teori har ståndpunkter i att företag har en drivande kraft att agera i enlighet med 

omgivningen och dess uttalade normer. Det vill säga att det är en generell uppfattning ifall 
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en organisation handlar på ett sätt som anses vara önskvärt utifrån samhälleliga normer och 

förväntningar från intressenter(Brown, 1998).  

Denna teori skulle kunna kallas för en systemteori och behandlar relationer mellan 

organisationer. Eftersom internprissättning till stor de handlar väldigt mycket om politik lika 

mycket som det handlar om ekonomi, passar denna teori i det avseendet. 

Legitimitetsteoretiker anser att politiska och ekonomiska aspekter hör ihop och inte går att 

separera.  

Hänsyn måste tas till det båda områden ifall en studie ska utföras på något av dem. 

Regleringarna och framförallt armlängdsprincipen är ett resultat av politikens inverkan i 

ekonomi. En politiskt framtagen reglering för att skapa harmoni i världsekonomin. Likväl som 

denna teori behandlar relationen mellan organisationer kan den appliceras på relationen 

mellan olika länder, vilket är ett av de stora problemen för den företagsekonomiska biten. 

Meningsskiljaktigheter som gör att fastställandet av  ”rätt” pris blir till en svårighet.  

Denna teori är nära relaterad till studiens främsta teori, den institutionella teorin. Dock har 

de något motsatta utgångspunkter. Legitimitetsteorin anser att organisationsledare kan 

påverka samhällets syn på vad som är legitimt snarare än att organisationer tvingas följa de 

normer som skapas. På så vis menar teorin att organisationer själv kan skapa vad som är 

legitimt och rätt handlingar. De kan på så vis övertyga samhället på egen hand (Deegan, 

2007). 

Att legitimera sitt handlande inom internprissättning kan göras på lika många sätt som det 

finns metoder. Legitimering handlar om möjligheten till egna tolkningar som rättfärdigar 

deras praxis. Egna sätt att prissätta eftersom deras egen tolkning kan anses vara rätt inom 

ramarna för prissättningen. Tidigare analyser har beskrivit hur denna tolkning är möjlig och 

skapar svårigheter för såväl företag som Skatteverket. 

Dessa analyser har kritiserat armlängdsprincipen eftersom det visat sig vara stora svårigheter 

med att hitta en bra jämförelse till jämförbarhetsanalysen. Detta då immateriella tillgångar 

ofta är unika i sitt slag och därmed är det också väldigt svårt att hitta en bra jämförelsebar 

transaktion när jämförelseanalysen ska göras. Jämförelseanalysen som tidigare nämnt är en 

grundsten i hela armlängdsprincipens sätt att vara en fungerande reglering för 

internprissättningsmetoder (Feinschreiber & Kent, 2012).  

Vid avsaknaden av jämförbara transaktioner faller hela konceptet med en 

jämförelsereglering, eftersom en annan del av regleringen då inte tillåter att företag gör en 

alltför osäker värdering av tillgångarna i risk att de ska bli en alltför stor felbedömning på 

värdet på transaktionen. Detta i sig resulterar i ett behov av eftervärdering av tillgången. 

Slutsatsen för dessa studier är att regleringarna i viss mån själv skapar svårigheter för 

företagen. Regleringen säger emot sig själv eller saknar vägledningsvärde i form av den 

otydlighet som finns i samband med jämförelsebarhetsanalysen. Hur ett företag ska tolka 

och veta vad som ska göras ligger således på att tolkningarna är precisa och korrekta från 

myndigheter (Feinschreiber & Kent, 2012).  
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3.5 Förklarande teorimodell 
En egen teorimodell har tagits fram för att beskriva på vilket sätt som teorin analyseras mot 

det empiriska resultatet. Hur de institutionella krafterna kommer in i bilden när det gäller 

skatteplanering och reglering. 

I mitten är det de centrala delarna av processen, det vill säga regleringen. Modellen visar 

skatteplaneringsproblemet ihop med bedömningen i internprissättningar. Intressenterna 

skapar ett tryck genom dessa krafter på svenska företag och även myndighet. De olika 

krafterna beskriver sedan hur de olika påtryckningarna kommer in i bilden. Företag 

legitimerar sitt handlande med skatteplanering mot påtryckningarna genom att utnyttja 

gråzoner och reglering. Exempelvis finns det utrymme att utnyttja bristen på liknande 

transaktioner inom internprissättning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Sammanfattning 
Studien baseras på den institutionella teorins tankegångar som teoretisk utgångspunkt för 

studiens avslutande kapitel. Denna teori behandlar varför organisationer inte fungerar som 

rationella verktyg. I denna teori beskrivs också tre krafter i form av pelare som representerar 

påtryckningar från omvärlden för en organisation. 

De internprissättningsmetoder som beskrivs i kapitlet är några av de vanligaste metoderna. 

Urvalet är brett när det kommer till metoder och vissa har bättre anseende än andra. Valet 

av metod är också beroende på vilken typ av transaktion som ska utföras. För att en typ av 

transaktioner krävs det en Resale- metod men cost plus- metod för en annan. 

Internprissättningen idag handlar oftast om prissättningar för immateriella tillgångar. Den 
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tidigare forskningen baserades på immateriella tillgångar som patent och liknande. 

Problemen med denna typ av tillgång är att de är unika. För att armlängdsprincipen ska 

fungera perfekt behöver det finnas en jämförbar transaktion.  

OECD är den organisation som sköter regleringen för internprissättning och är överlag den 

internationella standarden. Den är mellanstatlig och samarbetar med medlemsländerna för 

att nå fram till bra beslut. Armlängdsprincipen är i stort den viktigaste regleringen som gjorts 

för internprissättning och även den som fått mest genomslag på den ekonomiska marknaden 

världen över. Andra studier har ifrågasatt jämförbarhetsanalysen och korrigeringsregeln. Ifall 

dessa uppfylls på ett bra sätt genom regleringarnas utformning.  
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4.  Empirisk undersökning 

Detta kapitel behandlar intervjuer med två typer av respondenter. Först tre olika 

skatteexperter inom just internprissättning och beskattning. Sedan följer den 

empiri från intervjuer med respondenter från tre större svenska koncerner. 

Tanken är alltså att presentera två aktörers perspektiv kopplat till beskattning 

vid internprissättning. 

4.1        Skatteexperters syn på beskattning och internprisssättning 
 

4.1.1      Skatteverkets hantering  

Intervjun med Skatteverket börjar med att de berättar kort om hur de jobbar med OECD och 

dess reglering. För Skatteverket i Sverige är OECD och dess regleringar den viktigaste 

utgångspunkten vid hanteringen. Han beskriver också att tolkningar är ett återkommande 

problem som ofta nämns.  

Att företag och Skatteverket inte alltid tolkar det på samma sätt är framförallt orsak till att 

det sker dubbelbeskattningar i utländska bolag. Den svenska lagstiftningen ger dock ingen 

bra vägledningen eller stöd utan den tillämpar OECDs regleringar vid varje tillfälle. 

Intervjun fortsatte om nya osäkra marknader, där diverse företags vinstplaceringar varit i 

fokus. Skatteverket var väl medvetna om dessa diskussioner och nämnde att OECD jobbar, 

på uppdrag av G20, med regleringsförändringar. Regleringar som ska vara mer handfasta 

mot stora internetjättar som exempelvis Google. Det har förekommit anklagelser om fel 

skatt mot denna företagskategori tidigare Skatteverket kunde eller fick han inte uttala sig om 

pågående revisioner. Skatteverket ansåg dock att dessa företag gör rätt utifrån de 

regleringar som finns idag. Med dagens bestämmelser går det inte att anmärka något mer 

kring dessa fall. Internetmarknaden i sig är ett nytt och svårt område som inte är lika 

handfast som till exempel tillverkande företag. Svenska Skatteverket saknar i nuläget en bra 

översikt på området men det är under utveckling säger Oscar Good.  

En senare fråga i intervjun om huruvida Skatteverket tror att en förändring behövdes för 

armlängdsprincipen, ansåg han inte att den egentligen behövde förändras. Den får anses 

vara bäst i dagens läge. OECD håller, som tidigare nämnt, i nuläget på att utveckla och skriva 

nya kapitel som ska komplettera armlängdsprincipen och därmed förbättra den. Oscar tror 

att dessa nya kapitel kommer vara mycket bättre än de tidigare regleringarna, de ska vara 

lättare att tolka samtidigt som de ska innehålla förändringar som gör värderingar enklare. 

Tyvärr är det en långsam och byråkratisk hantering som tagit tid att utveckla. Effekten av 

dessa återstår att se när Skatteverket gjort sin tolkning. 

På frågan om ömsesidiga överenskommelser, hur Skatteverket upplever att dessa fungerar 

på i tvister om ”rätt pris” i beskattning. Deras uppfattningar är att de tyvärr inte fungerar 

speciellt bra eftersom många länder har väldigt svårt att samarbeta och acceptera svenska 

ståndpunkter i skatterätten. De flesta EU-länderna samarbetar rätt bra men de börja svikta 
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när de gäller dagens U-länder, men även med en del I-länder har det uppstått problem vid 

överenskommelser. EU jobbar idag med att utveckla skatteavtalen för att det ska bli lättare 

att inom EU komma fram till bra överenskommelser. 

Regleringarna har tidigare fått mycket kritik för att inte vara hållbara och att företag kan, 

utan att bryta mot lagen, värdera lite hur de vill med sina tillgångar i stora drag. På detta 

område säger Skatteverket att de måste hålla sig till att följa de regleringar som finns och att 

de är utgångspunkten för hur de ska göra sin hantering på Skatteverket. Problemet ligger i 

hur lagar och regleringar tolkas när det kommer till att företag gör rätt eller fel i sin 

bedömning. Vid flertalet tillfällen då det sker meningsskiljaktigheter är det tolkningen från 

de olika parterna som inte stämmer överrens. Med nya regleringar och kapitel hoppas 

skatteverket att detta kommer bli ett mindre problem framöver.  

Ur Skatteverkets synpunkt idag har de åsikten om att de flesta företag vill göra rätt för sig. 

Att stora koncerner sällan försöker äventyra sitt rykte kring sin hantering av 

internprissättning och få en ”skattefuskstämpel” på sig. Men att det sen finns en liten skara 

företag som aktivt försöker sänka sitt skattemässiga resultat med 

internprissättningsmetoder. Samt att det finns en liten del av företagen som försöker göra 

rätt men det blir fel ändå till följden av tolkningssvårigheterna med dagens regleringar. 

Urskiljning av de som medvetet försöker göra fel och de som inte gör en aktiv 

skatteplanering är svårt och det går oftast inte. Detta i sig gör att Skatteverket är väldigt 

försiktiga när de vill uttala sig om vilka företag som aktivt skatteplanerar.  

4.1.2   Dokumentationskrav 

Skatteverket talar vidare om det finns ett bättre sätt att agera eller om det finns några som 

agerar bättre eller sämre. För svensk del berättar Skatteverket att de anser att den stora 

mängden jobbar och agerar bra utifrån deras tycke. Som han nämnt tidigare försöker de 

flesta göra rätt och gör detta bra också. Det som avgör om det är bra eller dåligt, påpekar 

Skatteverket vara företagens dokumentation över transaktionerna bland annat som ska vara 

välutformad och segmenterade. Att det ska vara lätt att utläsa bygger på att Skatteverket 

kan se var företagen gjort sina försäljningar och intäkter. Exempelvis redovisa innan de 

slussat pengarna inom koncernen på diverse sätt. 

Problem de ser hos företagen är att dokumentationen inte är utförlig nog för Skatteverket. 

Det brister i informationen kring var de olika specifika vinsterna är gjorda på exempelvis en 

försäljning. Detta var vanligast för utländska bolag som försöker skatta sina vinster i sitt 

hemland istället för i Sverige. För utförligare beskrivning av vad som skall finnas med i 

dokumentationen hänvisades till Skatteverkets handledningsdokument 2007-25 på deras 

hemsida.  

Representanterna har under sina år som internprissättningsspecialist hos Skatteverket ofta 

upplevt att de är överens med konsulterna i större bolag. Det förekommer sällan bland stora 

företag att de är oense om internprissättningsfrågor eller tolkningar. Det är de stora 

koncernerna i Sverige som har en stabil koll och vet vad som gäller kring tolkningarna av 

OECDs regleringar.  
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Vid mindre koncerner dyker problemet upp med att tolka rätt i regleringarna. Skatteverket 

tycker ibland att det måste ske en förändring i hanteringen för det bolaget, men företaget 

hävdar motsatsen. Bolagsstorleken spelar roll även när det kommer till 

dokumentationsfrågan, som tidigare har varit kritiserat för att vara väldigt otydlig. Även här 

har de större bolagen bra koll, men att det sen kan brista för de mindre. Oscar nämner att 

detta kan vara en ekonomisk fråga som spelar in i dokumentationskvalitén. Att de större 

bolagen har mer resurser att lägga på att göra en bra och kvalitativ dokumentation, samt 

resurser för att föra en kontinuerlig dialog. 

För närmare beskrivningar hänvisade Skatteverket till deras handledningsdokument som 

återfinns på deras hemsida. 

4.1.3   Tolkning 

Vid frågan var Skatteverket har sina gränsdragningar angående armlängdsprincipens tolkning 

och dylikt hänvisade dem till deras handledningsdokument som återfinns på Skatteverkets 

hemsida. Många förklaringar utifrån rättsfall som i nuläget blivit väldigt gamla och saknar en 

uppdaterad version görs för de olika specifika områdena för internprissättning. Att de är 

gamla är också vad Skatteverket lämnar som kommentar angående dessa rättsfall och att de 

idag saknar ett rättsligt värde för att kunna lösa diverse tvister kring lagtolkningar. I svensk 

lag regleras det i, som Oscar Good nämnde i intervjun, IL kap 14 §19 som är den svenska 

korrigeringsregeln för internprissättningshandel. Denna lag ska spegla armlängdsprincipen 

men syftar mer till att korrigera resultatet för en näringsverksamhet än en specifik 

transaktion, därför menar Oscar att den inte ger den stabila vägledningen som krävs utan 

OECDs kapitel måste tillämpas för en tydligare bedömning. 

OECDs riktlinjer sammanfattas lite kort i handledningen. Här beskrivs korta kommenterer 

från svenska skatteverket om deras bedömning av företags internprissättning. Skatteverket 

förklarar vidare om den rättsfallspraxis som de utgår ifrån, att de idag är väldigt gamla och 

kan sakna det stöd som behövs i deras bedömning. Vad som händer då är att de är tvungna 

att använda gammal rättspraxis vid sin bedömning. Även i tolkningar som ska stödja 

riktlinjerna i deras vägledning till korrigeringsregeln. I detta fall ska det vara ”Shell-målen” 

men problemet med den är att den grundar sig på OECDs utlåtanden från en rapport från 

1979. I detta sammanhang väntar Skatteverket också på att OECD ska bli klara med det 

projekt de håller på med för tillfället. Ett projekt, som nämnts ovan, innebär att de utvecklar 

kapitlen för immateriella tillgångar. Dessa i sig ska sedan hjälpa till och få följdverkningar på 

det senare kapitlet om kostnadsfördelningsavtal inom företagen. Men att detta kommer ta 

en viss tid innan de kommer börja tillämpas i praktiken då de måste tolkas och läggas fram 

med tydlig förklaring för bolagen. Likt det man gjort med nuvarande regleringar. 
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4.2       Extern skatteexpert 
 

4.2.1  Dokumentationskrav 

Dokumentationskraven har fått en del kritik från företag såväl som Skatteverket. Detta ämne 

kom även upp under tidigare intervjuer med interprissättningsspecialisterna från 

Skatteverket. Skatteexperten påpekar att det behövs en tydlig förändring inom 

dokumentationens bevisbörda och beviskrav. Vad som ligger på vem i regleringarna är 

väldigt otydligt och metodfrågor i regleringen behöver förändras markant menar han. Det 

saknas tydligare normer i de här regleringarna för dokumentationskrav i svensk rätt. De idag 

är alldeles för allmänna och de rekommendationer som finns saknar det rättsliga värde som 

krävs för att de ska vara till någon hjälp överhuvudtaget. Det behövs en tydligare struktur i 

vem som i dessa fall har bevisbördan i hur ett korrekt pris tas fram vid beräkningar i 

internprissättning.  

Skatteexperten berättade att det finns en alldeles för stor ”slarvmarginal” för vad som är rätt 

i en beräkning. Det vill säga skillnaden från beräkning till beräkning. Att regleringen från 

OECD ihop med den svenska korrigeringsregeln ger ett alltför stort utrymme ”rätt pris”. I 

dagens läge kan många olika prissättningar vara rätt bara de håller sig inom en rimlig gräns 

finns där inget som kan säga att det inte är godkänt trots att det kan vara felaktigt utfört. 

Med dagens hantering och reglering krävs det således att det pris som satts för en intern 

transaktion är direkt felaktigt om det skall gå att angripa. Dokumentationskraven och 

regleringen lämnas tämligen otydlig också, huruvida den lagändring som skedde 2007 är 

hållbar. Den beskriver fem aspekter som behöver vara med i dokumentationen vid 

internprissättning. Resten ska enligt föreskrifter vara förklarad av Skatteverket i deras 

handledning och ifall dessa föreskrifter är bindande för den skattskyldige kan inte besvaras 

med säkerhet. 

Diskussionen blir därmed öppen för ifall föreskrifternas karaktär har ett alltför långtgående 

förhållande till lagbestämmelser. Om de saknar en bindande karaktär och istället ska ses som 

en sorts riktlinjer till dokumentationskraven. Det kan i sig innebära att Skatteverkets 

uppfattning om vad dokumentationen bör innehålla. 

4.2.2   Tolkning 

Genom dessa vaga regleringar står det i stort sett fritt för de skatteskyldiga företagen att 

tolka föreskrifterna för dokumentationskraven. Att det blir på detta viset beror på att det i 

grundlagarna står skrivet att skattebestämmelser ska regleras i lagtext. När det inte görs 

helt, utan regleras på annat håll, skapar det fritt utrymme att tolka det efter behag. 

Det han tror är det största problemet med regleringen överlag är att det ofta saknas kunskap 

för att jobba metodiskt med hanteringen i regleringar, i synnerhet armlängdsprincipen. Att 

det just nu skulle vara väldigt viktigt att kunskap inom båda områdena förbättras och sprids 

på ett bättre sätt. Om både internprissättningsmetoder och om de områden som 

armlängdsprincipen kräver för att utföras rätt. Med rätt kunskap skulle det bli ett mycket 

lättare arbete för både företag och myndigheter.  
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Ett annat problem skatteexperten ser är att skatter och regleringar ofta ter sig i fina och 

välutarbetade teoretiska lösningar som låter bra. Skatteexperten citerar ett vanligt 

förkommande uttryck ”Taxes is a practical thing” som ska stödja att hur teoretiskt bra något 

än är måste det kokas ner till något praktiskt hanterbart.  

När de bygger sina regleringar och tolkningar tar ner det mest väsentliga i dem och bygger 

om det till en praktisk nivå. Ömsesidiga överenskommelser är något som använts för att ta 

bort lite av de teoretiska svårigheterna.   

För att allt ska fungera är tyvärr en byråkratisk hantering ett måste trots att den tar väldigt 

lång tid och rådande problem med tidigare regleringar inte kan lösas. Det hela handlar om 

att det är en nationell beskattning i en internationell marknad som skapar att byråkratin 

krävs för att de ska fungera. Det vill säga, tolkningstvister i skatteavtal skall tas bort helt 

måste den nationella beskattningen omvandlas till en internationell beskattning, vilket i sig 

är en omöjlighet i dagens läge. I tidigare försök har det mest resulterat i att problemet i 

hanteringen skjutits upp till ett senare tillfälle och det i slutändan inte ledde till något 

påskyndande överhuvudtaget.  

De olika politiska intressena och dess skiljaktiger är också en stor anledning till att 

armlängdsprincipen inte fungerar exakt som det är tänkt.  Detta med konservativt tankesätt. 

Ofta grundar det sig i att utvecklingsländer vill ha större del av kakan vid beskattning, 

överenskommelser med dessa länder blir därför försvårade. Många immateriella tillgångar 

utvecklas i utvecklingsländer och de vill därför ha beskattningen för större delen av dess 

värde vid en internförsäljning eller liknande inom koncernens väggar.  

4.3     Synen på beskattning vid internprissättning i svenska koncerner 
Intervjuerna har delats upp i varsin del utifrån de svar som erhållits av representanten under 

själva intervjuernas genomförande. För att enklast kunna följa vilket företag som är vilket 

kommer de benämnas A, B och C. Inte heller kommer information om företag anges utan 

endast intervjuns material presenteras under denna del av kapitlet. Intervjuerna har inte 

behandlat skatteplanering utan i huvudsak ”rätt pris” vid beskattning av internprissättning. 

De tre företagen är börsnoterade bolag i omsättningsklassen över en miljard kronor varje år. 

De verkar inom olika typer av produkter men två av dem tillhör tillverkande bolag och det 

ena är verksam med finansiella instrument. Internhandeln för de tre bolagen uppgår till minst 

70% av deras dagliga transaktioner. 

Om inget annat anges i intervjuernas presentation nedan är allt som sägs representanternas 

egna svar på frågorna som ställts. 

4.4     Internprissättning hos Företag A 
Intervjun med representanten från företag A inleds med frågor hur stor utsträckning som 

internprissättning sker inom bolaget. Representanten berättar att detta sker hela tiden varje 

minut av koncernen och är upp emot flera tusen transaktioner varje dag som är 

internprissättningstransaktioner. Koncernen består utav hundratals småföretag över hela 

världen som det hela tiden görs transaktioner mellan. Uppskattningsvis är mer än 90% av alla 

dagliga transaktioner av internprissättningskaraktär.  
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4.4.1 Vanliga frågeställningar inom internprissättning  

När det gäller vilka frågor som oftast uppstår inom internprissättningen för Företag A är det 

armlängdsfrågan för prissättningen som oftast kommer upp. Armlängdsfrågan refererar till 

armlängdsprincipens ”rätt pris”. Denna princip är som tidigare nämnt basen för prissättningen 

och även för Företag A som har detta som grund i sin prissättning att det ska vara 

armlängdsmässigt. Grundprincipen har varit att titta på jämförbara företag och sedan anpassa 

det med en marginal på 5% upp eller ner. Men det stora problemet som de flesta stöter på 

här är att bra jämförbara priser ofta saknas och det försvårar prissättningen avsevärt utan att 

det uppstår frågor från myndigheter att det gått rätt till.  

Ibland kan de ha väldigt starka åsikter om att det var en alldeles för låg prissättning. Men det 

är oftast när det blir mindre pengar för skattemyndigheten i verksamhetsländerna som det 

uppstår diskussioner utan något klart slut. Representanten från Företag A kan tycka att detta 

känns lite orättvist att myndigheterna agerar på detta viset. Vederbörande tycker att det ska 

vara rättvist i båda led, det vill säga att det ska behandlas likadant även de år som 

Skatteverket inte får lika mycket pengar som tidigare år. Representanten upplever att de är 

väldigt glada när det betalas mer i skatt men att det uppstår sura miner när de tas från dem. 

Att så fort det betalas lägre skatt kommer ifrågasättande igång ifall det verkligen är rätt gjort, 

men att de aldrig sker vid mer skatt.  

Diskussionen om vad som är rätt pris är en diskussion som aldrig tar slut eftersom det inte går 

att svara på vad som är rätt pris. Det påverkas av många olika faktorer såsom marknaden, 

konkurrenter samt att det är väldigt olika hur stor påverkan dessa faktorer har på vad ”rätt 

pris” ska vara.  

”Oftast har myndigheterna sina "glasögon" för vad dem tycker och sen uppstår diskussionen 

utan att egentligen komma fram till något. Antalet dubbelbeskattningsfall ökar och det 

kommer tillslut vara allt för mycket för att hanteras. Det politiska spelet i internprissättning 

har en väldigt starkt påverkande roll och ibland handlar det mer om politik än något annat” 

– citat representant företag A 

4.4.2 Politisk påverkan 

Representant A tar upp ett exempel på hur politiken kommer in, en produkt kan kosta 80 att 

tillverka, som sedan säljs för 100 i Tyskland. Men Tysklands skattemyndighet säger nej, den 

skulle kostat 90 och då kommer vinsten skattas som om den sålts för 90. Då måste svenska 

och tyska myndigheter diskutera vem som har rätt till de 10 som återstår. Oftast delas de på 

hälften, men då vill företagen att de ska dras av i beskattningen som redan skett hos Tyskland 

men då sägs det nej i Sverige på grund av att detta redan avtalats.  

Detta innebär att ytterligare ett dubbelbeskattningsfall ska lösas inom 2 år och företag måste 

ligga ute med pengar. Diskussioner kring detta finner inget slut egentligen och allt fler fall 

staplas på hög för att lösas av skiljedomskommissioner hos EU. Tyvärr utnyttjas detta politiska 

spel av många länder som vägrar besvara skiljedomar i fallen.  
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När det gäller internprissättningen generellt i internationell miljö har den fått en stämpel av 

att endast utnyttjas i skatteplaneringssyften på grund av att företag runt om i världen 

utnyttjar denna metod som ett verktyg att sänka skatt eller att inte betala någon skatt alls. 

Dessutom bidrar länderna med sin beskärda del att ha en utgångspunkt att mest skatt ska 

betalas i deras land och indirekt sätter stämpeln på företag att de planerar bort skatt från 

deras land. Företag A skulle givetvis kunna planera mycket mer än vad de gör men som ett 

större internationellt bolag kan inte företaget göra det av flera orsaker, bland annat finns 

givetvis ett rykte att tänka på också. 

OECD gör dessutom det svårare för företagen att bevisa att de gör rätt i prissättningen på 

grund av Country By Country avtalet. Men för att undvika frågetecken i hur företag A ska bete 

sig skapar företaget oftast överenskommelser med skattemyndigheter om hur prissättning 

och skatter ska hanteras i respektive land. Men här agerar skattemyndigheter ibland något fel 

ur ett företagsperspektiv. Representant A känner att de vänder kappan lite efter vinden och 

beroende på vad som ska kommas överrens om sker det ändringar för vad som gäller. Det vill 

säga, en luddighet skapas och inga klara regler kan sättas upp för att vissa saker ska hanteras 

efter dessa förutsättningar.   

Ett exempel på något som skapat diskussion är när olika former av ”service providers” i andra 

länder får betalt för sin funktion och vinsten som funnits i Sverige flyttats till ett annat land för 

att betala för deras funktion vilket givetvis är naturligt, de ska ha betalt för sin funktion i 

koncernen. Men då sker det att hela förlusten som kanske uppstått på andra ställen hamnar i 

Sverige och då blir det också lägre skatt något år eftersom förlusten får kvittas mot senare år 

och en felaktig stämpel delas ut för aktiv skatteplanering på företaget. Oavsett hur företagen 

än agerar kommer det alltid finnas någon som inte tycker att företaget gör rätt och det ligger i 

frågans natur. Det företag A gör är att följa alla dokumentationskrav och ordentliga analyser 

för att de ska bli svårare att motbevisa att det har gjorts rätt i prissättningen. Men dessa 

dokumentationer kostar givetvis resurser för företag och massor av tid för att de ska vara i sin 

ordning. Något som inte är positivt för något företag oavsett storlek.  

4.4.3 Finansiell påverkan 

Vid frågan om företagen påverkas starkt finansiellt svarar representanten att det klart är 

kostsamt för dem. Stora företag har större krav än små företag och kraven sänks något för 

mindre bolag ska klara av att hantera det. Men representanten ser en viss fördel hos stora 

företag som har mycket mer resurser och utrymme att hantera kraven som finns i 

dokumentation och analyser.  

I slutändan menar representanten att det som företaget kan göra är att beskriva allt objektivt 

i den utsträckning det går. Men det återkommer till problemet med att uttrycket "rätt pris" är 

alldeles för diffust. Inte heller blir det enklare när bolag som Apple och Starbucks placerar ut 

sina vinster på skattefria öar, men det är inte internprissättning utan det är ren 

skatteplanering. Dock är det inte olagligt det dem gör men moraliskt kan det diskuteras för att 

de försvårarar diskussionen för alla andra företag som får det svårare att bevisa att allt är rätt 

gjort.  



 

34 

4.5    Internprissättning hos Företag B 
I vilken utsträckning Företag B internprissättning sker berättar Bs representant att företaget 

hanterar internprissättningstransaktioner i väldigt stor utsträckning eftersom det är ett 

globalt företag. De har dotterbolag och andra bolag över hela världen, framförallt aktiva i 

högre grad i 60 olika länder där interna transaktioner över gränserna sker hela tiden.  

4.5.1 Vanliga frågeställningar inom internprissättning 

De frågor som uppstår ofta för Företag B är frågor kring hur bolagen ska göra rätt i diverse 

länder. Företaget har ett antal personer som dagligen jobbar med frågor för hur det ska bli 

rätt för varje bolag i sin hantering av rätt pris. Företag Bs representant vill dock påstå att de 

går lite i trender för vad som skattemyndigheterna letar efter. Att de gärna kan variera från 

immateriella tillgångar, omstruktureringar eller verksamhetsförflyttningar. Det är ett oerhört 

stort område för alla multinationella företag och innehåller många gråzoner vilket gör att 

diskussioner uppstår och ibland inte får något slut.  

Skattemyndigheter överlag brukar skapa diskussioner och frågor kring vad rätt pris innebär för 

en transaktion eller en internförsäljning. Rätt pris lämnar alltid svårigheter för båda leden 

eftersom det ofta kan saknas en bra jämförelse att använda vid prissättning från bolag som 

inte är besläktade med varandra. Det är givetvis en del diskussioner då armlängdsprincipen 

ska tolkas som en guidning och inte en direkt regel. Frågeställningar uppkommer också från 

svenska skatteverket när det vissa år tas skatt ifrån dem och de undrar varför det skiljer sig 

kraftigt från exempelvis föregående år. Men detta går oftast att utläsa i deklarationer som kan 

förklara vad som skett i bolagen, exempelvis uppjusteringar i dotterbolag.  

Företag B vill inte påstå att de upplever några tydliga oklarheter kring internprissättning 

internationellt, det är ett klart ramverk och bolag i koncernen ska behandla varandra som om 

de inte vore besläktade med varandra.  Men problemet ligger i att länder har väldigt olika 

åsikt om vad som är rätt i sammanhanget och där uppstår diskussionen.  

Ibland kan myndigheter kännas något selektiva i sina skatteavtal och bedömningar. Detta 

upplevs framförallt med de sydeuropeiska länderna, vilka generellt försöker bygga upp mer 

intäkter på stora internationella koncerner. Indien och vissa andra delar av Asien är klassiska 

problemländer, men detta beror ofta på att tillvägagångsätten att handla på kraftigt skiljer sig 

från varandra. Sydamerikanska myndigheter vill gärna tolka vissa avtal till sin fördel oavsett 

vad som står i dubbelbeskattningsavtalen. Det är meningsskiljaktigheter som främst skapar 

diskussioner. 

4.5.2 Politisk påverkan 

Svensk internprissättningsbeskattning har till vissa delar varit ifrågasatt enligt studier och 

Företag B vill inte säga att de har alltför stark åsikt i brist av kunskap om vad som sagts. 

Representanten påpekar dock att han anser Sverige vara ett väldigt sunt land att förhandla 

om skatter med, speciellt eftersom Skatteverket förstår komplexiteten i området på ett bra 

sätt och är väldigt sunda i sin approach i de flesta lägen. Men att Sverige kanske har en liten 

nackdel av sin storlek när det gäller tvister i dubbelbeskattningsavtal, att de lågprioriteras mot 

exempelvis stora länder som USA.  
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Att vissa länder kan välja att taktiskt skjuta på processer som en del av ett politiskt spel för att 

de har fördel som en större nation i frågan. Men den skattskyldige är givetvis i grunden den 

som måste skicka in allt för att snabba på processen nämnvärt. Men respondent B kan förstå 

att stater lägger ner tid på att hantera stora internationella företags transaktioner och 

försöker vinna på dem så mycket det går. Eftersom 70% av Företag Bs transaktioner är av 

intern karaktär blir det också mycket pengar. En nation kan öka med flera hundratals miljoner 

i skattemedel på multinationella bolag.  

Angående hur mindre företag påverkas, jämfört med stora multinationella företag, av 

dokumentationskrav och dylikt tror representanten absolut att de gör väldigt stor skillnad för 

dem. Det saknas oftast kompetens för att upprätta dokumentationen på ett korrekt vis och 

för detta krävs det istället att kompetens hyrs in och det är allt annat än gratis. Vilket ger 

stora finansiella påfrestningar för mindre företag. Samt är risken för att dem gör felaktiga 

prissättningar högre på grund av bristande kompetens hur det ska ske. De stora 

internationella bolagen har mycket folk anställda för att få prissättningar rätt. Något som 

givetvis också är kostsamt men enklare kan finansieras.  

4.5.3 Internationell internprissättning 

Företag C nämner att bolag som Starbucks givetvis har påverkat den internationella handeln 

genom diverse ifrågasättbara handlingar, ur moraliskt perspektiv, som att placera vinster på 

skattefria öar. Det dem gör är dock fullt lagligt. De bolag som vill göra rätt för sig får dock en 

jobbigare uppgift att bevisa detta till följd av denna typ av agerande. Vid vissa tillfällen är de 

gärna media som har vinklat det felaktigt utifrån ett års uteblivna skatter och exempelvis 

Google kan ha ifrågasatts felaktigt till följd av media. Givetvis finns det situationer och ”set-

ups” av internprissättning som kan ifrågasättas. Men orsaken till att det ifrågasätts på fel 

grunder är ofta att media för dålig kompetens inom området.  

Företag B tror att en del multinationella bolag givetvis utnyttjar sin storlek och försöker 

undvika skatter i sina dotterbolagsländer. Att de troligtvis inte hade agerat likadant ifall de 

vore i sitt hemland, men det är svårt att peka ut då det kan bero på olika saker och inte alls 

vara intentionen i handlingen. Skattefrågan i världen är något som ökat den senaste tiden och 

som tidigare i intervjun, påpekar representanten gråzonernas påverkan på hela diskussionen.  

4.6    Internprissättning hos Företag C 
För Företag C är internprissättningen en väldigt viktig fråga som hanteras vardagligen då de är 

aktiva i väldigt många länder. Detta gör att det uppstår frågeställningar kring prissättningen 

precis hela tiden för företaget. Vanligtvis handlar frågorna om själva prissättningen som enligt 

reglering ska vara armlängdsmässigt. Men representanten för bolaget påpekar att det 

nödvändigtvis inte behöver vara prissättningen som är svår för bolaget. 

Dokumentationsfrågor upplever Företag C som ett större problem än själva prissättningen, 

kapitalisering av fililaer har också påvisats vara ett problemområde.  

4.6.1 Vanliga frågeställningar inom internprissättning  

Kring oklara frågeställningar menar företag C:s representant att det är samma område som i 

Sverige mestadels som utomlands men att det kanske är en aning högre grad i andra länder 
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jämfört med Sverige. Många andra länder lätt blir misstänksamma kring internprissättningen 

så fort skatten sjunker några år för företaget. Som stort bolag står det mycket i media om hur 

de går finansiellt och de överanalyseras stundtals eftersom företaget är marknadsledande i 

väldigt många länder. Media har i dessa sammanhang en förmåga vrida det fel, exempel 

under finanskrisen då hela industrin led av väldigt stora förluster. Förluster kan dras av åren 

därpå och detta uppmärksammade media som en form av skattefusk. 

Kring svensk internprissättning anser representanten att det egentligen inte är några större 

problem i Sverige. Att Skatteverket har bra inställning och vet vad internprissättning handlar 

om till stora delar. Men att många fall blivit lidande av felbedömningar som Diligentia. Dock 

tror han inte att utfallet hade kunnat bli mer annorlunda utan det är egentligen 

resonemangen kring det som är något konstiga. Men domstolen har insett misstaget och 

förstått att det är fel. 

4.6.2  Finansiell påverkan 

Hur företagen klarar sig finansiellt med alla dokumentationskrav och liknande tycker 

representanten att det är landsberoende för hur mycket ett företag påverkas av det. För 

svenska mindre företag tror han inte att det påverkar bolagen något nämnvärt men givetvis 

finns det dem som påverkas starkt. Vår industri är något speciell när det kommer till interna 

prissättningar eftersom det är extremt många små transaktioner i jämförelse med tillverkande 

företag som kanske gör mindre i antal men större transaktioner rent monetärt. Att vi har den 

typen av transaktioner placerar oss lite i facket bland mindre företag på sätt och vis, 

åtminstone i vår dokumentation.  

4.6.3 Politisk påverkan 

Angående det som uppmärksammats om exempelvis Starbucks anser representanten för 

företag C att det startat en diskussion världen över kring internprissättning. Något som gjort 

att kraven kring dokumentation ökat väldigt mycket de senaste åren, detta är något som 

givetvis påverkar alla bolag, oftast negativt. Ett ökande politiskt tryck gör att kraven ökar från 

alla länder, något representanten inte ser som en positiv utveckling. Detta eftersom allt för 

stora resurser läggs på att upprätta dokumentationer som i sin tur ska läsas och granskas. 

Media börjar jämföra skatt per anställd och detta är orimligt i vissa länder och blandar ihop 

undandragande av skatt med situationer som är helt naturliga. Detta skapar en felaktig bild 

och generellt är allmänhetens bild av internprissättning väldigt annorlunda från de som 

verkligen jobbar med det dagligen. Då jobbet främst består av att göra rätt för att undvika fel i 

revisioner. PR-frågan i detta sammanhang har en större betydelse än själva skattekostnaden i 

sig, det som visas utåt är av största vikt.  

Svenska bolag är generellt snällare i sin planering än exempelvis amerikanska, men detta kan 

bero på att Sverige är något sena i sin användning av internprissättningen. ”Transfer pricing”, 

som det heter på engelska, har varit en stor del av amerikansk företagskultur sedan 70-talet. 

Skatteverket började så sent som 2009 med att utreda internprissättningsfall på riktigt, vilket 

gör att amerikanerna sannolikt har mycket högre kunskap i området än andra länder som 

startat mycket senare.  
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4.6.4 Förhandlingsmöjligheter  

Intervjun diskuterar avslutningsvis förhandlingsmöjligheter med andra länder och 

representanten nämner ett land som ett typiskt problemområde. Norge är svaret på det land 

som är väldigt svårt att förhandla med kring internprissättning och dess beskattning. Annars 

är öststatsländer generellt aggressivare i sin revision och lägger energi på onödiga frågor. 

Något som också Norge upplevs göra i sin hantering. Generellt vänder många länder kappan 

efter vinden när det gäller avtal och ingen klar standard kan användas vid avtal. Utan länder 

skapar avtal som gynnar dem själv mest i längden. Problemet kan ofta vara att myndigheter 

inte förstår prissättningen i Företags C’s verksamhet, vilket leder till att de måste förklara hur 

det ska prissättas, påpekar representanten. Att prissätta finansiella instrument kan vara 

mycket svårare än exempelvis en lastbil eller liknande.  

4.7    Sammanfattning 
Skatteverket ser det som att det finns två kategorier av företag vid problem med beskattning 

av internprissättning. Ett som vill göra rätt och en kategori som tänjer på gränserna och 

utnyttjar kryphål.  Dessa redogörs med en hypotes i samband med slutsatsen. 

Skatteverket berättar i intervjun hur de arbetar mot OECDs reglering och hur den tillämpas i 

svensk internprissättning. Vilka förändringar de vill ska göras för internprissättning och dess 

regleringar i Sverige. Båda representanterna tror på armlängdsprincipen som den bäst 

fungerande idag men ser istället svårigheter på praxis sidan och inte med regleringen.  

Skatteprofessorn är den sista respondenten för studiens experter. Han talar mycket om att 

regleringen lämnar delar i dokumentationskraven till fri tolkning. För att de valde att dela upp 

föreskrifterna mellan lagrum och Skatteverket. Vilket då gjorde att de föreskrifter som finns 

hos Skatteverket blev fritt fram att tolka efter eget behag. 

Alla tre bolagen omsätter mer än en miljard kronor varje år och är stora internationellt med 

en större andel av sina affärer i utlandet. Företagen diskuterar och tar upp i stort sett samma 

områden inom sin internprissättning trots att de är verksamma inom olika branscher. De 

diskuterar hur olika länder vill förhandla med deras företag angående skatteavtal och hur stor 

inverkan politiken har i världsekonomin. Ifall det ökande politiska trycket har en kraftig effekt 

på företagen, stora som små, med alla nya dokumentationskrav. Dessa krav är en effekt av att 

vissa stora internationella bolag agerar mer aggressivt i planering av skatt än andra vilket får 

länder att se ”rött”.  

Sammanfattningsvis är det meningsskiljaktigheterna kring vad som är rätt pris i den interna 

prissättningen som skapar och får diskussionen att fortsätta. 
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5. Analys       

I detta avsnitt kommer resultaten i den empiriska undersökningen att analyseras 

med hjälp av teorier och tidigare forskning som presenterats i teoriavsnittet. 

Avsnittet kommer att utgå från teorimodellen från den teoretiska referensramen 

för att utveckla och tolka den empiriska undersökningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I analysen kommer den institutionella teorin användas för att analysera beskattningen av 

internprissättningen och tolkningen av ”rätt pris” i regleringen. Utifrån dessa tankar tolka varför 

praxisen, som beskrivs i empirin, ser ut som den gör.  

Det som resulterat i ett skatteplaneringsproblem inom beskattningen beskrivs sedan och tolkas 

med hjälp av legitimitetsteorin.  

5.1 Regulativa pelaren 

Reglerande pelaren talar om att företag ska förväntas vara rationella inom lagar och regler i sitt 

handlande Armlängdsprincipen som är en central del av denna studie är kopplad till den 

regulativa pelaren. Enligt Skatteverket har dessutom kravet på finansiella rapporter ökat, detta 

för att myndigheter vill erhålla bättre information om hur regleringen tillämpats för att 

säkerställa att ”rätt pris” satts (Powell, DiMaggio 1991).   

Som företagen själv säger, kan felaktiga prissättningar orsaka påföljder. Av detta självklara skäl 

följer också alla tre bolagen regleringen/lagen. Påföljder kan bland annat vara att hamna i 

dubbelbeskattningstvister. För företagen innebär det att de får ligga ut med pengar tills tvisten 

är löst, dock högst två år enligt EU:s direktiv.  

Med detta som motiv går det inte att kringå regleringens inverkan i processen och den 

regulativa pelaren är något som påverkar alla människor i samhället. Jag anser att det regulativa 

är uppfyllt utifrån att både skatteverket och företagen anser att de följer de lagar som gäller, 

Beskattning av internprissättning 

Skatteplaneringsproblem 

 Reglering 

Legitimitet Institutionell teori & krafter 
Normativa 
Kognitiva 

Reglerande 
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främst armlängdsprincipen. Hade lagen inte följts hade problemet varit annat än ett 

tolkningsproblem. 

5.2 Analys utifrån skatteexperter och företagens perspektiv på 

problemet 

5.2.1 Normativa pelaren 

Den regulativa pelaren styrker de normativa förväntningarna, att bolagen uppfyller de krav som 

samhället ställer på ett företags agerande (Powell, 1991). 

Dock kan det argumenteras ifall Skatteverkets uttalande kring detta är vad de egentligen tycker 

eller ifall det är deras förhållning till företagen utåt. Troligtvis det sistnämnda då de med all 

säkerhet inte kan uttala sig för starkt kring detta. Något som jag också anser uppfylla en 

normativ förväntan på hur en myndighet ska agera utåt. Som skattemyndighet kan de inte i 

officiellt sammanhang uttala sig om företagens praxis om det inte finns bevis bakom. Men detta 

kan istället ge en problematisk bild över hur de verkligen ser på problem inom beskattning av 

internprissättning. Det försiktiga uttalandet tycks istället ge en förmildrande bild av ett problem 

som uppmärksammats i media. Skulle jag dragit slutsatser från enbart vad som sagts i intervjuer 

med Skatteverket hade de troligtvis pekat mot att problemet inte är så omfattande.  

Från företagens perspektiv nämns det att Skatteverket inte är lika överens med företagen som 

de vill påstå att de alltid är, vilket enligt legitimitetsteorin kan styrka att den normativa 

förväntan med försiktiga uttalande som myndighet uppfylls Skatteverket. För att skatteverket 

ska verka legitima och seriösa mot företag kan de inte ha grova åsikter kring företags agerande 

förrän det ligger bevis för motsatsen.  

Skatteverket framställer deras relation till svenska bolag som okomplicerad och att det sällan 

uppstår några frågeställningar. Men detta delas inte av framförallt bolag A som menar att 

Skatteverket har åsikter kring deras vinster och resultat så fort det visar en negativ trend. Oftast 

också direkt ifrågasätts trots att företaget agerat utifrån de normativa förväntningarna, 

inkluderat korrekt uppsatta dokumentationer. Företag A-C betonar alla vikten av att vilja arbeta 

för att säkerställa en korrekt tillämpning genom att aktivt ta ansvar för att det hela tiden går 

korrekt till utifrån omgivningens krav. Det vill säga, en svensk koncern jobbar tydligt med att 

arbeta på ett sätt som ska vara legitimt enligt samhället. Men detta får svårigheter när 

Skatteverket har åsikter om den skatt som betalats, detta påpekas framförallt av företag A. 

Något som jag tycker skapar en svår legitim ställning i samhället för koncernerna. Det skapar 

även en missvisande bild i de normativa förväntningarna ifall korrekta handlingar blir ifrågasatta 

(Scott, 2004).  

En negativ normativ påverkan är något jag tror som kan få konsekvenser i exempelvis media. Det 

kan leda till att bolaget får en hårdare bedömning i Sverige men även i sina dotterbolagsländer. 

Mestadels utomlands då bolag från andra länder får andra villkor och strängare krav till följd av 

att vissa bolag använder en aggressivare internprissättningsstrategi utomlands. Negativa 

normativa tryck kan leda till ovanstående styrks genom att företagen nämner att medias bild 

och okunnighet försvårar deras möjlighet till att legitimera sitt agerande. Speciellt eftersom det 

oftast vinklas med dålig kunskap om ämnet.  
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Detta kan orsaka att företag flyttar vinster till andra länder till följd av dålig försäljning som en 

konsekvens av medias uppmärksammande. Ett företag som börjar flytta vinster för att justera 

upp vinsten, tror jag är något som skapar en ond spiral. Som kan betyda att ytterligare ett 

verksamhetsland som gör en hårdare bevakning av företagets prissättningar. Legitimitetsteorins 

utgångspunkter kan dock tolka detta med raka motsatsen. Att företaget istället på egen hand 

skapar en form av norm genom sitt handlande och därmed legitimerar sitt sätt att prissätta 

(Brown, 1998;Scott, 2004). 

5.2.2 Kognitiva pelaren 

Företag inom samma bransch inspirerar gärna varandra vilket påverkar deras val att ta efter 

regler och rutiner. Den förutsägbarhet som nämnts under normativa är något som det kognitiva 

förespråkar. I slutändan handlar det till stor del om en moralisk diskussion kring en gemensam 

tolkning av rättspraxis och regleringar (Scott, 2004).  

Ur den insamlade empirin är det den kognitiva förutsägbarheten som saknas vid beskattning av 

internprissättning. Det finns ingen tydlig förutsägbarhet som efterfrågas i det kognitiva då 

tolkningar sällan görs likadant överallt.  Utifrån de två perspektiv som studerats framgår det 

tydligare att företagen jobbar med en bättre kognitiv och normativ förutsägbarhet än vad 

skattemyndigheter gör. Att använda sig av samma rutiner och standarder kan tolkas vara ett sätt 

att förenkla processen mot att legitimera sitt agerande gentemot omgivningen. Dock innebär 

det inte att företag kan göra olagliga handlingar legitima enligt legitimitetsteorin. Det kan istället 

handla om att mindre moraliskt goda handlingar görs vanligare (Brown, 1998).  

Samma rutiner för förutsägbarhet var något som de svenska företagen och skatteexperten 

funnit nästan obefintlig. För svenska företags del innebär detta stora oklarheter i deras 

prissättning eftersom det aldrig kommer finnas klara riktlinjer för vad ”rätt pris” är inom 

armlängdsprincipen. Mot ovanstående finns det då utrymme för att argumentera ifall 

skattemyndigheter motsäger sig vad det kogntiva förespråkar. Att finna ett gemensamt sätt för 

att hantera beskattning vid internprissättning. Dock diskuterades detta mycket mer vid avtal 

med andra länder. Ur empirin verkar skattemyndigheter tyckas vilja att företag ska betala mest 

skatt i deras land oavsett hur affärerna ser ut eller vilken funktion som dotterbolaget har. Det 

säger emot ett kognitivt perspektiv på världen. Det säger även emot normativa förväntningar på 

skattemyndigheter (Scott, 2004).  

I min mening ska inte skattemyndigheter utnyttjas mot företag som är verksamma i deras 

länder. De ska inte utnyttjas till att dra in mer skatt. Förväntningarna i samhället är att 

skattemyndigheten finns för att se till att företag och privatpersoner uppfyller förväntan från 

samhället, att de betalar sin skatt. Men eftersom både Skatteverket och företagen nämner att 

andra länder börjat utnyttja detta på fel sätt skapar det en oförutsägbarhet. Skattemyndigheter 

ska dock inte misstolkas till att vara boven i dramat då företag startat diskussionen i grunden 

(Hamaekers, 2001).  

Gemensamma skatteavtal länder emellan ska enligt både företag och experter vara lösningen på 

ovanstående diskussion men används ofta som ett sätt att dra in mer skatt på svenska 

koncerners affärer för utländska skattemyndigheter. Företagen berättar att länder anpassar 

gärna sina avtal bereoende på vilken typ av företag och för vilka typer av transaktioner det 
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gäller. Detta lämnar Skatteverkets påverkan inom området något svagt, eftersom dem ensamma 

inte bestämmer villkoren för vad som ska avtalas.    

Ovanstående faktorer lämnar det öppet att ifrågasätta varför skattemyndigheter väljer att agera 

på detta sätt. Speciellt när de vill att företag ska kunna agera likadant och undvika att dra bort 

vinster för beskattning i deras land. Senare tolkning av varför detta görs mer aktivt går att 

argumentera i den mängd pengar som varje dag byter konto mellan företag internt. Det kan i 

vissa fall handla om hundratals miljoner i extra skatteintäkter. På detta sätt legitimerar 

skattemyndigheter detta tveksamma agerande. Utifrån ett normativt synsätt är detta felaktigt 

och skapar endast fel miljö i mina ögon för världsekonomin (Scott, 2004).  

Skatteexperterna och företag nämner detta området som ett starkt problemområde för deras 

möjlighet att kunna jobba utifrån en förutsägbarhet. Ett försök i att förbättra skatteavtalen kan 

vara nödvändigt för Skatteverket. Men allt eftersom fler länder gör detta tror jag möjligheten till 

att ingå ömsesidiga skatteavtal försämras. 

5.2.3 Legitimitetsteorin 

Skatteverket anser att dokumentationen kan vara för dåligt utförd och de har därför har åsikter 

kring praxis av beskattning. Medan företagen tycker sig lägga mycket resurser för att få denna 

väl utförd. I stöd för bolagen anser skatteexperten att regleringen för dokumentation är dåligt 

presenterad och utformad. Den har lämnats fri för tolkning eftersom placeringen är gjord i 

skattelag och i Skatteverkets handledning. För att tolka detta utifrån legitimitetsteorin är det en 

möjlighet för företagsledare att skapa sin egen legitimitet. Moraliskt dåliga handlingar 

legitimeras och upprepas av andra företag. Till större del för att det är praktiskt lagligt att agera 

på detta sätt, trots att samhället ifrågasätter handlandet (Brown, 1998).  

Hur ovanstående legitimering utvecklats kan förklaras i att amerikanska bolag har en 

aggressivare kultur i sin internprissättning än exempelvis svenska. Till följd av detta sker en 

kognitiv legitimering som får andra företag att ta efter. Fler anser det legitimt då fler inom 

samma bransch använder sig av samma tillvägagångssätt. Att vissa bolag agerar på detta viset 

präglar sig i den imitation som det kognitiva lyfter fram som en legitimering av ett visst 

handlande. Efterföljare av dessa handlingar har blivit till det skatteplaneringsproblem som idag 

råder för Skatteverket såväl som svenska koncerners del. Denna typ av legitimationen möter 

problem i samhällets normativa förväntningar. Med exempel på Apples och Starbucks sätt att 

hantera sina vinster (Scott, 2004).  

Liknande handlingar som Apple och Starbucks placeringar av vinster på skatteparadis, är något 

jag tror ökar uppfattningen om att bolag planerar bort skatt, framförallt i dotterbolagsländer. 

Likväl som företag utnyttjar sina möjligheter nämns det i empirin att stater utnyttjat sin position 

och legitimerar sina uppjusteringar av vissa dotterbolag för att andra länder har börjat utnyttja 

det politiska. Politik är ett område som legitimitetsteorin lyfter fram som en stor del av 

världsekonomin. Ett område som är svårare att påverka för företagen och till större del 

förväntas styras av det regulativa ihop med normativa förväntningar. . Det är oklart hur länge 

båda parter i diskussionen kan utnyttja svagheter innan det ifrågasätts eller felaktig 
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uppmärksamhet. Tyvärr tror jag att skattemyndigheter kan dra det längre än företag då deras 

agerande inte ifrågasätts lika öppet i media (Brown, 1998). 

I slutändan grundar sig allt i den imitation det kognitiva lyfter fram i organisationers beteende. 

Detta i samband med att de finns möjlighet att göra tolkningar genom gråzoner i exempelvis 

dokumentation eller oklara gemensamma skatteavtal (Scott, 2004).  
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6. Slutsats     

I detta kapitel kommer resultat att redovisas för att besvara problemställningen 

och syftet med undersökningen.   

Den problemformulering som styrt denna studie har varit: Hur ser svenska företag och 

skatteexperter på svårigheten att sätta ”rätt pris” för koncerner när det gäller beskattning vid 

internprissättning? Utifrån genomförd empirisk undersökning visar det sig att det finns klara 

svårigheter att hitta det rätta priset trots att skatteexperter och företagsrepresentanterna söker 

efter en förutsägbarhet och tydliga rutiner för internprissättning.  

Det jag främst kommit fram till är att det finns i stort sett inga tydliga riktlinjer för hur svenska 

företag ska agera mot sina dotterbolag i andra länder. Främst eftersom skattemyndigheter 

gärna utnyttjar skatteavtal för olika ändamål till deras egen fördel. Företagen söker en 

förutsägbarhet för att ha möjligt till tydliga rutiner i sin praktik. En förutsägbarhet som 

försämras av dåliga regleringar(exempelvis dokumentation) i framförallt Sverige. Utanför 

Sveriges gränser är politiska oklarheter en starkt bidragande orsak till företagens svårigheter. 

Utan förutsägbarheten ges ingen rättvis möjlighet att visa sin legitimitet mot företag som 

försöker skatteplanera aktivt.  

Om inte staterna runt om i världen, som är den starkaste påverkande faktorn i det institutionella 

trycket, använder tydliga riktlinjer kan dem med all sannolikhet räkna med att företag 

legitimerar sina egna riktlinjer. Vilket uppenbart ha varit fallet i den tidiga amerikanska 

bolagskulturen för internprissättning.  

6.1 Studiens bidrag 
Studien bidrar med en insikt för vad som främst orsakar problem för de som varje dag arbetar 

med beskattning av internprissättning och hur detta har utvecklats senaste åren. Studien bidrar 

även med viktig kunskap om främst företag som saknar kunskap om vilka svårigheter som finns 

med internprissättning i en koncern. Eftersom fler företag handlar internt varje dag är 

informationen ett steg på vägen att lyckas agera korrekt i största möjliga utsträckning. 

Studien beskriver hur viktig diskussionen kring ”rätt pris” är för svenska koncernföretag. 

Området påverkar många olika företag varje dag. Ämnet är väldigt omtvistat och det är en svår 

fråga i praktiken på grund av tolkning. Det behövs därför mer studier på ämnet som tar upp 

diskussionen med beskattning av internprissättning.  

      6.1.1   Förslag till vidare forskning 

Förslag till vidare forskning är en större omfattande kvantitativ studie med samma kategori av 

företag, detta som en uppföljningsstudie på denna studies slutsatser om svårigheterna att finna 

”rätt pris” vid beskattning av internprissättning. En studie som involverar mer än bara svenska 

koncerner och skatteexperter.  
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Detta kan öka validiteten för denna studies slutsatser kring svårigheterna att sätta pris i enlighet 

med armlängdsprincipen då fler företags perspektiv tas i beaktning. Möjligtvis hitta 

studiedeltagande från utländska skattemyndigheter för att finna helhetsperspektivet. 

    6.2.2  Etiska aspekter  

Jag tror att det kan uppstå samhälleliga konsekvenser av internprissättningen. Det skapar en risk 

för stora ekonomiska besvär världen över ifall det får ett fäste på marknaden. Den främsta 

risken är att beskattning av internprissättning blir ett fall för korruption då trenden har varit att 

nationer utnyttjat sin position för att skapa mest lönsamma skatteavtal för sin egen del och 

troligtvis inte ser till ekonomins bästa. Utvecklar detta sig till en alltför utbredd metod kan det få 

allvarliga konsekvenser för globalt företagande genom att det skapar en osäker miljö för svenska 

koncerner. Det försvårar avsevärt möjligheten för svenska såväl som utländska företag att ha en 

verksamhet i instabila länder utifrån ett beskattningsperspektiv. Något jag tror kan få en stark 

påverkan på den globala ekonomin. Mindre pengar kommer flyttas över landsgränser vilket kan 

minska lönsamheten för svenska koncerner, främst för att det uppstår en svårighet i att göra 

affärer med dotterbolag. 
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8. Bilagor 

Intervjuunderlagen för intervjuer med de presenterade intervjuobjekten i 

studien. 

Dessa är endast en mall med frågor för semistrukturen, följdfrågor har uppstått under 

intervjuernas gång. 

       8.1 Anders Hultqvist 
         Intervjustruktur Anders Hultqvist 

1. Du bedriver forskning inom internprissättning ur skatterättsliga aspekter, vad är det 

främst som du vill förbättra inom detta område genom din forskning? 

 

2. Hanteringen och regleringarna får ofta dåligt omdöme i studier, vad säger du om 

regleringarna av internprissättning? 

 

3. Tycker du att armlängdsprincipen är en fungerande reglering? För ex immateriella 

tillgångar 

 

4. Vad tycker du om den byråkratiska hanteringen vid denna typ av regleringar? 

 

5. Skatteverket använder sig ofta av gamla fall som praxis vid bedömning, anser du att de 

ger en försvårad bedömning av tillämpning av regleringar? 

8.2 Skatteverket 
Intervjustruktur Skatteverket 

1. Den intervjuade får tala fritt och allmänt kring hanteringen och tolkningen sker idag för 

Skatteverket 

2. Hur ser ni på Skatteverket på problemet med internprissättningen för internetbaserade 

företag? 

3. Armslängdsprincipen- Hur förhåller ni er till denna? Den får en del kritik för att inte vara 

hållbar kring immateriella tillgångar. Ser ni ett problem med detta?  

4. Upplever bolagen otydligheter med gränsdragningar?  

5. Vilka viktiga gränsdragningar har ni kring regleringar? 

6. Vad finns för utlåtanden kring tolkningar av OECD från er på skatteverket?  

7. Hur agerar bolagen som bäst? Finns de några som agerar bättre eller sämre? 
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8.3 Intervjufrågor företag 
Följande frågor har varit utgångspunkt för företagens intervjuer 

1. I vilken utsträckning används internprissättning inom företaget? 

2. Hur ofta påverkas ni av internprissättningsfrågor? 

3. När det uppstår frågor kring internprissättningen, vilken typ av frågor är det ni oftast stöter 

på? 

4. Upplever ni några oklarheter kring hur intern handel inom bolaget internationellt ska 

hanteras? 

5. Internprissättningsbeskattningen i Sverige har varit ifrågasatt, är det något ni 

uppmärksammat?  
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9. Egna reflektioner 

Mina egna tankar kring vad uppsatsen gett mig och hur jag upplevt att skriva 

ensam. 

Vid uppsatsens början var tanken att hitta ett ämne som passade väl in på det jag läst de 

senaste tre åren. Ett ämne som skulle innehålla redovisning men även en stor del 

affärsjuridik. Genom detta kom också idén med internprissättning och dess komplexa 

problem som grundar sig på båda sidor. 

Förutom tanken att hitta denna typ av ämne ville jag även hitta ett ämne som var aktuellt 

och relativt outforskat i den ekonomiska världen. Dels för att själv utvecklas och för att inte 

skriva om något som någon annan redan skrivit om. Idén togs även fram i samarbete med en 

i familjen som är insatt i ekonomi och föreslog därmed internprissättning för att det är ett 

aktuellt problem med dess reglering. Först låg tankarna på att skriva om varför bolag tillåts 

skatteplanera fritt med internprissättning. Men dessa banor fick ändras under tidens gång. 

Under uppsatsens start insåg jag snabbt att detta ämne är väldigt svårt och grundtankarna 

med arbetet fick egentligen läggas åt sidan direkt. Med en bättre inblick i ämnet insåg jag var 

problemen fanns och omplanering av struktur fick göras omgående för att kunna nå fram till 

någon form av analys och slutsats. Fokus låg först på internetbaserade företag och 

immateriella tillgångar, varför internetbaserade företag är ett ovisst problem i 

internprissättning. Då fann jag att problemet där grundade sig på ett annat plan, det 

nationella planet i internationell miljö. Jag tyckte därmed att det blev en bättre studie av att 

undersöka grunden till varför regleringarna fungerar dåligt i framförallt Sverige.  

Som ensam författare insåg jag också värdet av att gå metodkursen parallellt med arbetet. 

Den har varit ett väldigt bra stöd när det gått trögt med idéer. Utan utvärderingar där hade 

arbetet haft en väldigt mycket långsammare utveckling. Seminarium och liknande med 

diskussioner har gett idéflödet en bra knuff i rätt riktning. Men desto längre arbetet gick 

desto lättare blev det egentligen att skriva. Det blev en klarare struktur och målet vart 

studien skulle gå blev tydligare. Som ensam författare var det väldigt svårt de första veckorna 

och jag hade antagligen aldrig klarat det utan stödet från en i familjen och Marianne. 

Slutligen tror jag att som ensam författare ges en helt annan möjlighet att få en personlig 

utveckling under tiden man skriver. Jag känner att jag som ensam fick lära mig att vara 

kreativ och skapa idéer på egen hand. Att lära sig att ta egna initiativ för hur ett arbete ska 

struktureras och byggas upp över en utsatt tidsplan. Det har varit svårt och inte alltid gått 

som jag tänkt mig men i slutändan känns det som att det gav mig mycket erfarenhet.  

 


