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ABSTRACT	  

The deregulation of the public sector in the 1990s Sweden led to a boom in 
outsourcing of public services and the establishment of venture capital in the 
sector.  Since then the giants of the privatized healthcare sector has been highly 
criticized for various reasons, reigning from too high profits at the expense of 
healthcare quality to criticism of tax avoidance. A lot of the criticisms seem to 
stem from the notion of the responsibility and accountability tax payer money is 
associated with. Research within the tax avoidance field has focused on trying to 
explain organizational tax behavior with traditional decision making models. 
There is a demand for new approaches of understanding tax behavior in previous 
research. By combining sense making and discourse psychology this paper 
examines how a large privatized healthcare company constructs the concept of tax 
and responsibility within the organization. This can bring further understanding as 
to why organizations use diverse tax strategies.  

Through qualitative analysis of the empirical data we identify evidence in the 
form of interpretive repertoires which together creates more complex stories about 
the perceived reality within the organization. The healthcare company believes 
that adapting to social norms and the focus on the bottom line is a way to be seen 
as a legitimate organization that can develop and maintain high quality healthcare 
which is seen as their main responsibility for tax payer money. There is however a 
risk that the organizational frames, which are a result of the sense making process, 
might be too narrow and thus dismisses legitimate criticism. The failure to 
identify and adapt to social norms could thereby be an explanation to the 
continued criticism of the health care company for the usage of controversial tax 
strategies. 
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1.	  INLEDNING	  

1.1	  BAKGRUND	  
Skatteverket beskriver skatteplanering som lagliga arrangemang, i syfte att minska 
skatten.  Begreppet anses ändå vara starkt värdeladdat av många. Även om lagen underförstått 
eller uttryckligen erkänner transaktioner av den typen tillkommer ständigt nya upplägg och 
metoder som i ett senare skede kan bli olagliga. Koncerner och företag har varit villiga att 
spendera stora resurser på eftersökandet av metoder för skatteplanering och för att försäkra 
sig om att skattereglerna efterföljs (Se t. ex: Christensen och Murphy, 2004; Dowling, 2014). 
I ett land som Sverige där den generella beskattningsgraden är hög och statens inkomster till 
stor del bygger på den beskattning som sker, kan metoder som aktivt används för att minska 
beskattning anses som oetiska. Skatteplanering och det ansvar som är kopplat till skatt kan 
därför anses ligga inom en kontext som är förknippat med teknisk, legal och moralisk 
komplexitet (Morell och Tuck, 2014). 
 
Ingemar Hansson, generaldirektör på Skatteverket, menar i ett debattinlägg att företagens 
ansvar för skattefrågor sträcker sig utöver de juridiskt acceptabla ramarna och måste också 
hanteras ur ett etiskt perspektiv (DI.se). Det här är en debatt som återfinns även inom 
forskningen (se t.ex Stainer, Stainer och Segal, 1997; Preuss, 2012; Scheffer, 2013; Dowling, 
2014). Trots att debatten om socialt ansvarstagande har börjat inkludera skatteplanering har 
förekomsten av fenomenet blivit vanligare de senaste åren bland multinationella företag 
(Dowling, 2014; Harvey, 2014). Nationella regler och ramverk är under konstant utveckling 
för att motverka tveksam skatteplanering och öka transparens mellan nationer, frågan om 
skatteplanering är alltså av internationell relevans. OECD tog fram en omfattande 
handlingsplan “Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting” (BEPS) 2013 på uppdrag av 
G20:s finansministrar, som fokuserar skapa samstämmighet mellan länder för att minska 
möjligheterna för att aktivt undvika beskattning. I Sverige menar Skatteverket att så mycket 
som 46 miljarder kronor undanhålls för beskattning årligen (Skatteverket.se). En stor del av 
skattefelet beror på transaktioner med lågskatteländer och skatteupplägg med användning av 
utländska holdingbolag. 
 
Under senare år har den svenska diskussionen kring skatteplanering haft ett stort fokus på 
företag verksamma inom välfärden. Att svenska välfärdsföretag är offentligt finansierade är 
med säkerhet en bidragande orsak till att ämnet ses som kontroversiellt. Debatten resulterade i 
att Skatteverket år 2012, på uppdrag av regeringen, presenterade en slutrapport om 
skatteplanering inom välfärdssektorn. I rapporten menar Skatteverket att 17 av 23 undersökta 
koncerner inte betalade eller betalade en obetydlig summa skatt och att samtliga av dessa var 
ägda av riskkapitalbolag. Det sågs som anmärkningsvärt då rörelsevinsterna var 
förhållandevis höga men att förfarandet var helt förenlig med dåvarande svensk lagstiftning 
(Skatteverket, 2012). Den nya räntelagstiftningen som kom 2013 syftar till att motverka 
utnyttjandet av brister i lagstiftningen gällande ränteavdrag på ägarlån (så kallade 
räntesnurror) vilket ansågs vara en av de vanligast förekommande metoderna för 
skatteplanering.	    
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1.2	  PROBLEMATISERING	  
Skattefrågan är relaterad till organisationens syn på ansvar och syfte, inte minst för privata 
vårdföretag som är beroende av offentlig finansiering. Organisationens moraliska agerande 
gällande skatt kan motiveras utifrån vilka intressenter som anses vara primära. Exempelvis 
går det att argumentera för att organisationens primära ansvar är att skydda aktieägarnas 
äganderätt. Ur ett sådant perspektiv kan altruistisk corporate social responsibility (CSR) och 
överflödiga skatteinbetalningar ses som oetiskt då det inskränker äganderätten (Lantos, 2002). 
Scheffer (2013) hävdar dock att skatt bör ses som en del i arbetet med CSR och inte som en 
kostnad, eftersom organisationen är beroende av samhället där den är verksam. Därav bör 
skatteplanering ses som en omoralisk aktivitet då det minskar inkomsterna till samhället. 
Skatteplanering som fenomen är därmed något som går att värdera, men värderingsprocessen 
är villkorad av kontexten, exempelvis genom synen på skatt och ansvar.  
 
Förklaringsmodellen som tagits fram inom forskningen för varför skatteplanering finns 
bygger på en beslutsteori grundat på antagandet om att människor är opportunistiska och 
rationella aktörer, som väger risken mot nyttan av beteendet (Se t. ex Becker, 1968; 
Allingham och Sandmo, 1972; Srinivasan, 1973). Om risken att bli granskad och påföljden 
för agerandet är låg kommer därmed skatteplanering att äga rum. Skatteplanering har dock 
visat sig vara ett mer komplext fenomen då de empiriska stöden för modellen har varierat (Se 
t. ex Thomas och Spicer, 1982; Kirchler, 2010; Maciejovsky, Schwarzenberger och Kirchler, 
2012). Forskningsfältet har därför byggt ut argumentationen genom att inkludera andra 
variabler som till exempel sociala normer och etik (Wenzel, 2005; Alm och Torgler, 2011).  
 
Att föra in etik som en alternativ förklaring till varför företag hanterar skatter olika är en 
intressant synvinkel som också efterfrågats i tidigare forskning (Se t. ex McGee et. al, 2008). 
För att utveckla kunskapen inom området behövs en förståelse för hur etiken skapas och 
påverkar agerandet. Företagsetiska ståndpunkter måste förstås mot bakgrund av ett 
sammanhang som villkorar beteendet (Frostenson, 2011). Det vill säga, att organisationens 
skattebeteende måste ställas i perspektiv till den interna konstruktionen för vad som är 
moraliskt acceptabelt. Vad som anses som acceptabelt härleds ifrån personliga värden som 
skapas inom organisationens socialiseringsprocess (Palazzo, Krings och Hoffrage, 2011). 
Genom interaktioner kan uppfattningar spridas inom organisationen och mentala 
tolkningsramar kan skapas för hur världen ska upplevas och hur man bör agera i den. Även 
Wenzel (2005) argumenterar för att sociala normer och etiska värderingar formas ur 
individens referensgrupp, exempelvis i en organisation. De etiska värderingarna anpassas till 
skattebeteendet för att rationalisera och rättfärdiga handlingarna moraliskt, och är skiftande 
utifrån kontext. 
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För att förstå varför organisationer hanterar skattefrågor på olika sätt, behövs därmed en 
förståelse för sammanhanget där uppfattningar om vad som är acceptabelt skapas. Hur och 
vad organisationer tänker om världen avgör hur de agerar i den (Pfeffer, 2005). Genom att se 
på skatteplanering som en meningsskapande process inom organisationen, istället för en 
beslutsmodell, skapas nya möjligheter att studera problematiken. Det är ett angreppssätt som 
använts tidigare inom företagsetiska studier med andra inriktningar (Se t. ex Palazzo, Krings 
och Hoffrage, 2011; Iivonen och Moisander, 2014). Frågor som hur skatteplanering värderas 
inom organisationer, rationaliseringar av agerande och hur meningsskapandet driver 
handlandet ställs i centrum istället för ett beskrivande fokus. Det är i likhet med den 
efterfrågan av företagsetiska studier inom skatteplanering som uttrycks i forskningen 
(Scheffer, 2013; Lanis och Richardson, 2014; Dowling, 2014). Vi har genomfört en fallstudie 
av ett privat vårdföretag som är en del av en större koncern verksam i flertalet olika branscher. 
Fallföretaget som studerats kommer härefter att benämnas som Vårdföretaget. Den privata 
välfärdssektorn har präglats av debatt och turbulens, vilket ökar möjligheterna att identifiera 
den meningsskapande processen (Maitlis och Sonenshein, 2010). 

1.3	  FRÅGESTÄLLNING	  
Genom en ökad förståelse för hur organisationer ser på skatt och ansvar kan också en ökad 
förståelse om varför företag tillämpar olika typer av skattestrategier uppnås. Frågan är direkt 
kopplad till hur företagen skapar mening kring sin identitet och är grunden för det etiska 
ramverk de utgår från. Vilket leder till frågeställningen: 
 
Hur konstruerar Vårdföretaget bilden av skatt och ansvar? 

1.4	  SYFTE	  OCH	  BIDRAG	  
Studien ämnar till att öka förståelsen för varför organisationer skatteplanerar eller inte. 
Genom att svara på frågeställningen uppnås en förståelse för synen på skatt och ansvar samt 
de tolkningsramar som används för att rationalisera och rättfärdiga agerande, vilket är 
vägledande för organisationens beteende. Uppsatsen är även förenlig med efterfrågan av 
studier gällande kopplingen mellan skatt och ansvar (Se t. ex; Scheffer, 2013; Lanis och 
Richardson, 2014; Dowling, 2014). Uppsatsen är ett exempel på hur ett 
organisationsteoretiskt och socialpsykologiskt ramverk kan användas för att analysera 
företagens uppfattning om de bakomliggande moraliska argumenten för deras handlingar i 
kontroversiella miljöer. 

1.5	  AVGRÄNSNING	  
Jämfört med tidigare forskning fokuserar inte den här studien på att beskriva hur beslut 
gällande skattefrågor tas, den ämnar inte heller till att argumentera för hur företag bör agera 
eller bedöma deras agerande ur ett moraliskt perspektiv. Istället eftersöks en förståelse för hur 
synen på ansvar och skatt konstrueras inom en organisation. 
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2.	  OM	  SKATTEPLANERING	  

Så vad är då skatteplanering? Det har tidigare nämnts att begreppet är värdeladdat. En del i 
det hela kan vara den begreppsförvirring som existerar. Internationell forskning använder 
uttrycket “tax avoidance”. Begreppet kan inbegripa alla de områden som Skatteverket 
benämnt och definierat som metoder för minskad beskattning. Tax avoidance definieras som 
alla typer av transaktioner för att minska beskattningen (Hanlon och Heitzman, 2010). Vare 
sig om aktiviteten är att anställa ungdomar för att få skattelättnader eller om det är att öppna 
ett holdingbolag i ett skatteparadis inkluderas agerandet i definitionen. De föreslår en 
konceptualisering av begreppet där tax avoidance kan ses på en skala. Inom skalan ryms 
graden av aggressivitet och intention med aktiviteten. Vi menar också att etiken är applicerbar 
på denna skala då aggressiv skatteplanering kan ses som mer omoralisk än söka 
skattelättnader för legala arrangemang.  
 
Skatteplanering är ett uppmärksammat fenomen, som förekommit under en lång tid, ändå är 
innebörden av ordet inte alltid självklar. Begreppet är mångfacetterat och metoderna har 
förändrats över tid. Den allmänna uppfattningen kan anses variera från att undvika, eller smita 
från beskattning till att optimera organisationens skattekostnader. Skatteplanering kopplas 
ofta felaktigt ihop med skatteflykt. Definitionen av skatteplanering från Skatteverket lyder: 
“arrangemang innanför lagens ram i syfte att begränsa skatten.”(Skatteverket, 2013, s. 6). 
Ett ytterligare begrepp som är vanligt förekommande i sammanhanget är skatteupplägg. 
Skatteverkets definition är följande: “arrangemang i syfte att begränsa skatten och där det är 
oklart om det ligger inom eller utom lagens ram.”(Skatteverket, 2013, s.6). Skillnaden i 
begreppen är således graden av förenlighet med rättslig praxis. 

Skatteflykt är ett juridiskt begrepp som innebär att rättshandlingar vidtas enbart eller i 
övervägande syfte för att minska skatt (Lag (1995:57) mot skatteflykt, § 2). Vid utvidgningen 
av skatteflyktslagen 1982 diskuteras tillämpningen av lagen i de fall då inte avsedda 
skatteförmåner uppstår (Prop. 1982/83:84 s.21). Det förtydligas att skatteflyktslagen inte är 
tillämplig på alla transaktioner som medför en skatteförmån för företagen, och att det för fullt 
ut tillåtet för verksamma företag att beakta skattekonsekvenser och välja det alternativ som 
ger det bästa resultatet ur ett skattemässigt perspektiv. Innebörden av detta är att transaktioner 
som saknar affärsmässigt syfte och enbart genomförs för att uppnå en skatteförmån kan 
bedömas som skatteflykt. 

Gränsen mellan skatteplanering och skatteflykt är ofta svårbedömd vilket öppnar upp för 
tolkningar (Prop. 1980/81:17 s.16). De två begreppen är fundamentalt olika, men är i viss 
mening överlappande. Uppsatsen fokuserar på skatteplanering, vilket därmed är begreppet 
som används, men skillnaden i semantiken är viktig att klargöra. För att förtydliga 
skillnaderna mellan begreppen demonstreras detta i figur 1 nedan: 
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Fig 1. Skatteplanering, skatteupplägg och fusk (Skatteverket.se)	  

	  

3.	  REFERENSRAM	  

3.1	  ANSVARSBEGREPPET	  
Ansvarsbegreppet omfattas av två relaterade delar, den ena gäller identifieringen av ett ansvar 
(eng: responsibility), som exempelvis kan inbegripa det ansvar ett vårdföretag har för 
skattemedel. Den andra delen är en möjlighet till att utkräva ansvar (eng: accountability). 
Ansvarsutkrävandet innefattar en möjlighet att hålla individer eller organisationer ansvariga 
för sina handlingar. På så sätt blir ansvarsutkrävandet aktuellt då förvaltandet av skattemedel 
ifrågasätts, exempelvis genom en anklagan om skatteplanering. Begreppet omfattas ändå av 
problematik och har varit svårt att definiera i forskningen då det ses ifrån både ett narrativt 
och kvantitativt perspektiv (McKernan och McPhail, 2012). Det kvantitativa perspektivet 
innebär ett framtagande av olika verktyg för resultatmätning i syfte att utvärdera individers 
handlingar. Internt inom organisationer kan det användas för att konkretisera 
ansvarsbegreppet i administrativa system för utvärdering (Sinclair, 1995). En typ av 
konkretisering av ansvarsbegreppet görs genom CSR-verktyg som hållbarhetsredovisning och 
policys. Genom dessa verktyg skapas en transparens där resultatet och ansvaret för särskilda 
områden går att hänföra till en specifik organisation, avdelning eller individ, ansvaret kan 
därmed personaliseras (Frostenson, Helin och Sandström, 2012). 
 
Det narrativa perspektivet kan sägas behandla hur ansvarsutkrävande erkänns. 
Resultatmätningar ses inte som något som talar för sig själv, utan de behöver jämföras, 
sammanställas, tolkas och utvärderas på ett accepterat sätt enligt organisationens medlemmar 
(Ahrens, 1996). Skapandet av själva ramverket för vad som är acceptabelt ställs i fokus 
istället för metoderna för utvärdering.  
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Det vill säga hur individer subjektivt genom lingvistiska och interaktiva processer konstruerar 
konceptet om ansvarsutkrävande (Sinclair, 1995). De accepterade sätten att se på 
ansvarsutkrävande skapar en ram för individer att efterfölja inom organisationen (Ahrens, 
1996). Individen efterliknar ramverket för att inte framställa sig själv som oresonabel. I 
interaktioner tydliggörs hur ramverket är utformat, med andra ord skapas en insyn i vilket 
ansvar organisationens medlemmar anses inneha genom språket (Palazzo och Basu, 2008). 
Det möjliggör också för en spridning av ramverket inom organisationen genom språket i form 
av text och tal. Med andra ord krävs en mätning som indikerar att ett ansvar inte har uppfyllts, 
och att slutsatsen kan dras utifrån accepterade grunder för att ett ansvarsutkrävande kan 
erkännas. 

3.2	  ORGANISATIONENS	  ANSVAR	  
Diskussionen om vilket ansvar företagen har är gammal. Milton Friedman (1970) hävdade att 
bolags enda ansvar är att maximera vinsten till aktieägarna och hålla sig inom spelets regler. 
Det finns likheter i Aktiebolagslagen (ABL) kap. 3:3 som beskriver att syftet till bolagets 
verksamhet är att ge vinst till aktieägarna. Lagen skapar förutsättningar för hur ekonomisk 
verksamhet i aktiebolagsform ska bedrivas och skyddar aktieägarnas äganderätt.  Ett annat 
synsätt beskrivs i Edward Freemans arbete med intressentteori och CSR. Clarkson (1995) 
menar att det traditionella synsättet på ett välmående företag, värdeskapandet för aktieägarna, 
är otillräckligt och i slutändan får negativa konsekvenser. Företagen bör istället utgå ifrån ett 
värdeskapande för samtliga intressenter. 
 
Den komplexitet som inryms i ansvarsbegreppet kan demonstreras i diskussionen om 
skatteplanering. Problematiken grundar sig i vilket skatteunderlag som anses leda till en 
korrekt beskattning. De flesta medlemmarna i ett samhälle är överens om att lagar ska följas 
och det är något som företag också inkorporerar i sitt arbete med CSR (Dowling, 
2014).  Ekonomiska teorier och ideologiska mål översätts till skattelagstiftning som ska tolkas 
och tillämpas av bland annat företag.  De olika tolkningarna som görs av lagstiftningen leder 
till arrangemang och upplägg av olika karaktär som kan ses som legala men bedömas utifrån 
olika perspektiv. Ett av perspektiven grundar sig i sociala normer, vilket är den tolkning de 
flesta medborgare och politiker gör, som innebär att företag ska betala en rättvis mängd skatt 
(Dowling, 2014). Det finns därmed en etik och moral som företag bör följa, vilket innebär 
trots att legala möjligheter finns för att minska beskattningen bör de inte vidtas. Det går alltså 
att se skatteplanering som oetiskt då det kan argumenteras för att det är oansvarigt mot 
samhället genom minskad inkomst till staten. Andra tolkningar är att staten beslagtar 
ekonomiska resurser från företag som skapar värden genom beskattning eller att 
skatteplanering bör ses från fall till fall. (Dowling, 2014) Då ses det som statens uppgift att 
definiera vad rätt skatt är genom att pröva olika upplägg för att definiera gränserna, om 
företag lyckas undvika beskattning är det på grund av att staten inte uppfyller sina 
förpliktelser. Skatteplanering kan därför ses som etiskt korrekt i och med att företaget tar 
finansiellt ansvar för sina ägare genom att minska sina kostnader, vidare kan även 
skatteinbetalningar kan ses som ett tydligt mått på finansiellt stöd för regeringen. 
 Med andra ord kan ansvarsfrågan ses från bland annat ett legalt, moraliskt, politiskt och 
professionellt perspektiv. Handlingsutrymmet blir därmed svårt att definiera och bygger på en 
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hantering av olika motsättningar mellan intressenterna. Till exempel kan organisationer som 
tillämpar metoder för minskad beskattning styras av övertygelsen om att finansiell avkastning 
till ägarna är företagets främsta ansvar, därav är ägarens möjligheter till ansvarsutkrävande 
prioriterat. En indikation för att den typen av konstruktioner av verkligheten existerar inom 
skatteplanerande bolag återfinns i Preuss (2012) studie. Preuss (2012) undersökte 
kontroversiella företag som är verksamma i så kallade skatteparadis och deras arbete med 
samhällsansvar. Studien kommer fram till att dessa organisationers CSR-arbete främst syftar 
till att bygga legitimitet och användas för styrning. Den typen av företag tenderar att vara mer 
intresserade av kontrollfunktionen av CSR snarare än möjligheterna till ansvarsutkrävande av 
intressenterna. 
 
Det finns en ytterligare dimension av komplexitet i ansvarsbegreppet inom den privata 
välfärdssektorn. Privat välfärd i sin mest vanliga form i Sverige, innebär outsourcing av 
tjänster som annars utförs av det offentliga. De privata vårdföretagen lämnar anbud i 
kommuner och landstings upphandlingar för att få bedriva skattefinansierad verksamhet. Det 
innebär att privata företag utför tjänster som ska tillhandahållas för allmänheten som det 
offentliga annars skulle bedriva, och att de gör det med hjälp av skattebetalarnas pengar. 
Således är det naturligt att allmänheten i egenskap av skattebetalare har ett starkt intresse av 
att pengarna används på ett ansvarsfullt sätt för att uppnå högsta möjliga kvalitet på den 
slutgiltiga produkten. Bovens (2007) beskriver ansvarsskyldighet som: 
 

Accountability is a relationship between an actor and a forum, in which the actor has an 
obligation to explain and to justify his or her conduct, the forum can pose questions and 
pass judgement, and the actor may face consequences. 

 
Dynamiken i den privata välfärdssektorn leder till komplikationer om vem som bär ansvar när 
problematiska situationer uppstår. I hanteringen av skattefrågor måste vårdföretagen kunna 
rättfärdiga och förklara sina handlingar i en rad olika forum, exempelvis till politiker, 
kommuner och landsting, media och allmänheten i stort. Det är därför intressant att studera 
hur Vårdföretaget konstruerar bilden av ansvar och vad den inbegriper, då det kan bidra med 
förståelse till hur de agerar. 

3.3	  MENINGSSKAPANDE	  
Det finns skilda åsikter om vad som är en korrekt och acceptabel hantering av skatter. Det tas 
i uttryck genom att företag hanterar sina skatter genom olika strategier och metoder. Som 
tidigare nämnts är etiska avväganden en föreslagen orsak till skillnaderna mellan 
organisationernas skattehantering (Alm och Torgler, 2011). Vad som ses som acceptabelt 
inom en organisation behöver förstås i sitt sammanhang, med utgångspunkt i vilka 
värderingar som finns inom organisationen och hur dessa skapas. Tidigare diskussion i 
uppsatsen har visat på olika argument och beskrivningar för hur skattefrågor hanteras på ett 
ansvarsfullt vis, en diskussion som förekommer i såväl forskning som dagspress. För att öka 
kunskapen om varför organisationer skatteplanerar behövs därmed en förståelse för hur bilden 
av skatt och ansvar konstrueras inom organisationen.  
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Dessa typer av mentala strukturer används som en tolkningsram för att förenkla en 
komplicerad värld och guida oss i vårt agerande (Palazzo, Krings och Hoffrage, 2011). Om en 
förståelse uppnås för hur organisationens hantering av skatter rationaliseras och rättfärdigas, 
skapas också en förståelse för de strukturer som driver agerandet. Det vill säga svaret på 
frågan varför. Begreppet som används för att beskriva processen om hur vi skapar förståelse 
för vad vi gör och varför, är meningsskapande (Weick, 1995; Weick et. al, 2005; Maitlis, 
2005). 

3.4	  VAD	  ÄR	  MENINGSSKAPANDE?	  
När människor möter förvirring, tvetydigheter och problem används olika verktyg för att 
skapa en förståelse för vad som händer. Det sker genom tillämpandet av tolkningsramar som 
har skapats genom tidigare erfarenheter som ger användarna anledningar till att återgå till sina 
aktiviteter (Weick, 1995). Tolkningsramarna är ett ramverk för hur världen bör uppfattas. De 
är under en pågående utveckling genom skapandet och korrigeringar av rimliga antaganden 
som rationaliserar vad människor faktiskt gör och tidigare har gjort (Weick, et. al, 2005). På 
så vis blir meningsskapandet en process som ger förståelse och mening i en förvirrande 
omvärld (Weick, et. al, 2005). Rationaliseringen av verkligheten kan uttryckas genom ord och 
användas som ett ramverk för framtiden. Meningsskapandet ger därmed människor 
möjligheten att agera när världen upplevs som förändrad och förvirrande (Weick, et. al, 
2005). Hur processen konstrueras, varför och vilka konsekvenser den får är centrala frågor för 
studier inom perspektivet (Weick, 1995). Meningsskapandet utgår ifrån det tolkande 
paradigmet, det vill säga en syn på verkligheten som socialt konstruerad. Verkligheten ses 
inte som något konstant, utan påverkas och formas av medlemmarna i den. Tolkningsramarna 
iscensätter och förenklar verkligheten vilket får konsekvenser för hur användarna bör agera i 
framtiden. Hur och vad vi tänker om världen påverkar hur vi agerar i den (Pfeffer, 2005). 
Meningsskapandet blir därför handlingsdrivande. 
 
Den meningsskapande processen utmärker sig via sju egenskaper. Den innefattar: 1) 
skapandet av en identitet; 2) den sker i retrospektiv; 3) iscensätter en begriplig omgivning; 4) 
är social; 5) kontinuerlig; 6) drivs av ledtrådar och; 7) eftersträvar rimlighet istället för 
korrekthet (Weick, 1995, s. 17; Pemer, 2008). De viktigaste delarna för uppsatsens syfte 
behandlar skapandet av en identitet och den sociala aspekten av meningsskapandet.  

3.5	  ORGANISATORISKT	  MENINGSSKAPANDE	  
Inom organisationer spelar meningsskapandet en viktig roll eftersom processen 
sammanknyter identitet och handlingar (Weick, et. al, 2005). När världen upplevs som 
förvirrande och svårhanterlig eftersöker personer en anledning till förvirringen för att kunna 
fortsätta med sina aktiviteter och hantera omvärlden. Inom organisationer återfinns dessa 
anledningar inom ett organisatoriskt ramverk (Weick, et. al, 2005). Ramverket växer fram 
genom en kontinuerlig förhandling mellan organisationens medlemmar om hur tankar och 
idéer ska uppfattas och värderas. Dessa interaktioner är den sociala aspekten av 
meningsskapandet som innebär att människor tolkar och förstår omvärlden genom 
interaktioner med andra. Meningsskapandet blir därmed en process för människor att 
gemensamt förstå förvirrande händelser (Weick, 1995; Maitlis, 2005).  
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Det organisatoriska ramverket ger medlemmarna en möjlighet till att se världen från ett 
begränsat perspektiv, vilket skapar ett filter för vad som ska ses och hur det ska hanteras 
(Palazzo, Krings och Hoffrage, 2011). Den sociala aspekten av meningsskapandet sprider 
idéerna inom organisationen genom interaktion och nya medlemmar tar del av dessa genom 
ledtrådar i språket i socialiseringsprocessen (Weick, 1995). Ramverket skapar alltså en form 
av gemensam konstruktion om verkligheten och ger ett stöd för medlemmarna gällande hur de 
ska förstå kritik, händelser och förvirring men även ett stöd för hur de själva ska agera. 
 
I processen ingår skapandet av en identitet som är nära relaterad till hur omvärlden beskrivs 
och hanteras. Det beror på att identiteten grundas i en positionering av organisationen i 
förhållande till omvärlden (Weick, 1995). Med andra ord, för att förstå en organisations 
identitet behövs en förståelse för organisationens syn på omvärlden och plats i den. Inom 
Vårdföretagets identitet ryms konstruktionen av skatt och ansvar, vilket står i relation till 
uppfattningen om omvärldens förväntningar. Identitet som skapas ger en inblick av 
organisationens syn på omvärldens normer om ett ansvarfullt skattebeteende. Identitet är en 
central del av den meningsskapande processen då den är vägledande för hur omvärlden 
uppfattas. Beroende på hur en organisation identifierar sig varierar uppfattningen om hur 
omvärlden kan hanteras och händelser rationaliseras. Organisationens identitet skapar alltså 
en modell för beslutsfattande. Om exempelvis Vårdföretaget definierar god finansiell 
avkastning till ägarna som sitt främsta syfte innebär det en definition av ansvar som får 
konsekvenser för hur skattefrågor bör hanteras. 
 
Ledare har en betydande roll i den meningsskapande processen. Företagsledningen kan ses 
som arkitekter i skapandet av tolkningsramarna (Gioia och Chittipeddi, 1991). Genom att 
bistå organisationens medlemmar med förklaringar och stöd för hantering av händelser har de 
en meningsgivande roll (Gioia och Chittipeddi, 1991; Maitlis, 2005). Företagsledningen kan 
genom denna process påverka hur organisationens medlemmar skapar mening. Uttalanden, 
förväntningar, pressmeddelanden och interna styrdokument är exempel på stödfunktioner dit 
organisationens medlemmar kan vända sig för att hitta tolkningsramar i syfte att skapa 
mening kring förvirrande händelser (Weick et. al, 2005). På så vis erbjuder organisationen 
medlemmarna förutbestämda tolkningsramar när de inte vill eller kan använda sina egna. 
Meningsgivande kan även ske kollektivt. Med det menas att ledningen tillsammans med 
företagets intressenter kan anta olika grad av engagemang i arbetet med meningsgivande 
(Maitlis, 2005). Då meningsgivandet sker i en samsyn mellan intressenter och 
företagsledningen kan mer detaljerade tolkningsramar och därmed meningsskapande uppnås. 
Om det existerar konflikterande åsikter i meningsgivandet mellan ledningen och intressenter 
finns risken att meningsskapandet blir inkonsekvent och för snävt (Maitlis, 2005). Vidare är 
det viktigt att ledningen inte innehar ett för lågt engagemang i frågor om meningsgivande. 
Konsekvensen blir att skapandet av tolkningsramar lämnas till utomstående och att 
organisationers medlemmar vänder sig till andra källor för att finna förståelse för omvärlden. 
Det innebär att ledare är centrala i den meningsskapande processen och viktiga 
undersökningsobjekt för studien. 
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Det finns studier som menar att individers meningsskapande om deras organisation kan 
influeras av media (Mazza och Alvarez 2000). Individer kan använda medias berättelser som 
en resurs för att förändra, förneka, rekonstruera eller ta till sig den sociala verklighet som 
konstruerats. Media kan anses vara både meningsskapande och meningsgivande på så sätt att 
individer inom organisationen kan använda medias berättelser som ett sätt att förstå ett 
komplext fenomen (Grandy och Mavin, 2011). På ett liknande sätt kan media åta sig rollen att 
influera meningsskapandet av individer mot en särskild verklighet genom sin rapportering. 
Den omfattande rapporteringen som bedrivits gällande privata välfärdsföretag gör det därför 
intressant att skapa förståelse för medias roll i konstruktionen av Vårdföretagets bild av skatt 
och ansvar. Vi kommer därför i analysen att presentera en del av den rapportering som skett 
gällande privata välfärdsföretag.  
 
Sammanfattningsvis är meningsskapandet är en retrospektiv process som används för att 
minska otydlighet och osäkerhet i omvärlden (Angus-Leppan et. al. 2010). Genom att skapa 
förståelse av tidigare erfarenheter av oklarhet och tillskriva mening till handlingar kan en 
positiv uppfattning om organisation och oss själva bibehållas (Weick, et. al,  2005). 
Meningsskapandets egenskaper och syfte gör att processen blir central i hanteringen av 
förändring och i kris. Processen tydliggörs då förändringar och kriser präglas av tvetydigheter 
och förvirring, vilket kräver en hög grad av meningsskapande (Maitlis och Sonenshein, 2010).  
 

3.7	  MENINGSSKAPANDE	  OCH	  SAMHÄLLSANSVAR	  
Teorier om meningsskapande har inte enbart applicerats på kriser, etik och media utan även 
på frågor som handlar om samhällsansvar (Se t. ex: Maitlis och Sonenshein, 2010; Palazzo, 
Krings och Hoffrage, 2011; Grandy och Mavin, 2011). Organisationer påverkas och anpassas 
efter omvärlden, vilket även gäller för ansvarsfrågor och CSR arbete. Politiska, kulturella och 
ekonomiska faktorer kan ses som institutionella pådrivare (eng. drivers) för utvecklingen av 
CSR (Angus-Leppan et. al, 2010). För uppsatsen är organisationens konstruktion av ansvar 
mot samhället intressant. Vilka intressenter har organisationen primärt ett ansvar för och hur 
konstrueras det inom ramen för skatteantering? Palazzo och Basu (2008) har studerat 
organisationers arbete med samhällsansvar ur ett meningsskapande perspektiv. De beskriver 
CSR som en meningsskapande process där ansvariga tänker, och pratar om, organisationens 
roller samt relationer mot intressenterna och den allmänna nyttan, samt hur de lever upp till 
dessa relationer genom sitt beteende. Processen delas upp i tre delar; (1) den kognitiva som 
behandlar hur individer tänker kring organisationens relation till dess intressenter och motiven 
till specifika handlingar som kan inverka på relationen till intressenter; (2) den språkliga, där 
en insyn i den kognitiva processen skapas då ord och uttryck används för att förklara varför 
handlingarna utförs och konstruerar en bild av verkligheten utåt samt; (3) den målinriktade 
(eng. conative) som är det organisatoriska beteendet som antagits, tillsammans med hur 
konsekvent beteendet är och det engagemang organisationen kan visa när de utför handlingar 
som påverkar de upplevda relationerna.  
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Även om skatt ännu inte är en självklar del i arbetet med CSR frågor är processen där 
meningsskapandet gällande ansvarsfrågor konstrueras intressant att studera. För uppsatsens 
frågeställning är framförallt den första och andra delen av Palazzo och Basus (2008) 
föreslagna angreppssätt av intresse, då den tredje delen av processen är väldigt svår att 
synliggöra.  

3.8	  MENINGSSKAPANDE	  OCH	  BERÄTTELSER	  
Den meningsskapande och tolkande processen sker genom språket, alltså genom sättet att 
kommunicera och prata om olika fenomen. Genom att välja ut vissa delar av våra intryck och 
benämna dem på olika sätt, lyfts viktiga aspekter fram som kan tillskrivas betydelse (Pemer, 
2008).  Meningsskapandet sker därmed diskursivt (Weick, 1995; Watson, 1995; Pemer, 
2008). Processen kan ses som att ett fenomen först tolkas genom en inre dialog där 
uppfattningen om hur man bör agera och tycka konstrueras, sedan formuleras berättelser i 
syfte att övertala andra genom yttre interaktioner. Berättelserna blir därmed ett uttryck för hur 
världen uppfattas och ett verktyg för att forma omvärlden (Watson, 1995; Pemer, 2008). 

Berättelser om skatteplanering och samhällsansvar inom organisationer innehåller därmed 
uppfattningar om hur dessa fenomen uppfattas och tolkas. Berättelserna är därför centrala att 
studera för uppsatsen, då föreställningar om vilket ansvar organisationen har och hur 
skatteplanering ska tolkas är betydelsefulla frågor för att utveckla en förståelse för agerandet. 
För att förstå uppfattningarna inom organisationen om vad som upplevs som rätt eller fel 
måste kontexten förstås, då företagsetik ofta villkoras av sammanhanget (Frostensson, 2011). 
Dessa berättelser är därmed värdefulla då de både innehåller uppfattningar om verkligheten 
och konstruktioner om vad som är rätt. 

Berättelser kan återberättas och spridas inom organisationen även av personer som inte 
upplevt själva händelsen, vilket ger dem ett eget liv (Pemer, 2008). De ger uttryck för centrala 
värden för organisationen och vägledning för hur medlemmarna ska agera. Berättelserna kan 
på så vis bli en del av organisationskulturen då de blir vägledande för socialiseringsprocessen 
för nya medlemmar. Den som är berättare har också möjlighet att framställa deltagare i 
berättelsen på olika vis och tillskriva dem olika egenskaper och identiteter.  

Hur det görs kan även säga något om berättaren själv (Pemer, 2008). För den här uppsatsen är 
det intressant att klargöra hur konstruktionen av dessa berättelser sker av de som har en 
inverkan på besluten. Det är även intressant att undersöka hur vissa aktörer, till exempel 
media, beskrivs av intervjupersonerna i och med att det kan bidra till att skapa en uppfattning 
om organisationens identitet. Eftersom den utvalda branschen varit under granskning och en 
del av samhällsdebatten är det även intressant att se vilka roller politiker tillskrivs i 
berättelserna, då det kan ge uttryck för organisationens syn på samhället och deras del i det.  
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3.9	  DISKURSPSYKOLOGI	  
Den här uppsatsen har en socialkonstruktionistisk utgångspunkt vilket innebär att uppsatsen 
inte försöker skapa en beskrivning av en objektiv verklighet. Istället studeras hur rådande 
uppfattningar om skatt och ansvar blir en social verklighet inom organisationen genom 
interaktioner i form av text och tal. Ansatsen är därmed att organisationer, situationer och 
omvärlden blir till verklighet genom språket (Weick et. al, 2005). Den diskursiva aspekten av 
meningsskapandet kräver en teori och metodologi som fokuserar på interaktioner. 
 
Språk är en central del av all social interaktion, språket kan beskrivas som det mest basala och 
den mest övertygande interaktionen mellan individer (Potter och Wetherell, 1987). Även om 
språk och interaktion kan tyckas vara familjär präglas de alltid av underliggande värden i 
form av abstrakta föreställningar, nyansering och logisk tillämpning. Inom forskning 
tillämpas en mängd variationer av metoder för att studera språk och kommunikation. 
Diskurspsykologi är ett verktyg som till skillnad från andra metoder används för att skapa 
förståelse för både hur och varför språket används. Diskurs är ett specifikt sätt att prata om 
och förstå världen, diskurser förekommer i alla typer av interaktion, både språklig och 
skriftlig (Jämför Potter och Wetherell, 1987; Winther-Jørgensen och Phillips, 2002). Analys 
genom diskurspsykologi innebär därmed en språklig analys av dessa diskurser, och utöver det, 
en analys av den underliggande sociala meningen bakom dem. På så sätt fokuserar 
diskursanalysen på att studera mönster i språket som används (Taylor och Yates, 2001). 
 
Utgångspunkten för diskurspsykologi är att språket och texter inte bara reflekterar händelser i 
den sociala och naturliga världen, istället används det snarare aktivt för att konstruera 
versioner av verkligheten (Potter och Wetherell, 1987; Winther-Jørgensen och Phillips, 2002). 
Språket ses därmed även som ett verktyg till att skapa verkligheten, vilket får sociala och 
politiska implikationer. Wieslander (2014) menar att språket producerar vad som anses 
legitim och sann kunskap. Genom att i vardagliga interaktioner använda en begränsad 
uppsättning av termer på särskilda vis får människor ett verktyg för att konstruera 
verkligheten (Winther-Jørgensen och Phillips, 2002). Potter och Wetherell (1987) benämner 
den typen av språklig resurs som tolkningsrepertoarer. Tolkningsrepertoarer kan beskrivas 
som ett lexikon eller en uppsättning av begrepp och metaforer som kan användas för att 
värdera situationer och handlingar. De används för att systematiskt titta på organisationen av 
ett fenomen (Potter och Wetherell, 1987). Tolkningsrepertoarer är en identifierbar användning 
av språket som representerar sätt att ge mening till världen (Winther-Jørgensen och Phillips, 
2002). 
 
Diskurspsykologi och meningsskapande är nära relaterade till varandra genom deras 
lingvistiska natur. Diskurspsykologin fokuserar främst på hur människor använder diskurser 
genom tolkningsrepertoarer för att producera verkligheten. Diskurserna i sig ses som öppna 
och under ständig förändring (Wieslander, 2014). I den här uppsatsen används den 
diskurspsykologiska ansatsen för att identifiera tolkningsrepertoarer, det vill säga olika sätt 
för hur en organisations medlemmar pratar och konstruerar verkligheten om skatt, ansvar och 
relaterande ämnen.  
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Användandet av olika tolkningsrepertoarerna relateras till varandra för att identifiera 
berättelser som beskriver hur organisationen tillskriver mening till sitt agerande genom 
tolkningsramar. Alltså genom att relatera tolkningsrepertoarer till teori om meningsskapande 
beskrivs hur bilden av skatt och ansvar konstrueras inom organisationen. För att förtydliga 
behöver organisationers olika agerande i frågor gällande skatt förstås mot bakgrund av den 
syn på skatt och ansvar som skapats inom organisationen. Hur skatt och ansvar värderas och 
ska förstås inom organisationen klargörs genom en meningskapande process. Den 
meningskapande processen bygger på berättelser där uppfattningar om företaget och 
rationaliseringar konstrueras samt sprids vidare. Berättelsernas grundläggande byggstenar kan 
sägas bestå av tolkningsrepertoarer, alltså uppsättningar av begrepp och metaforer som kan 
användas för att värdera handlingar och för att förstå världen. 

4.	  METOD	  

Uppsatsen har undersökt hur bilden av skatt och ansvar konstrueras inom en organisation 
genom att studera berättelser, attityder och resonemang i en fallstudie av ett stort svenskt 
privatägt vårdbolag. Datainsamlingen har skett genom semistrukturerade intervjuer och 
inhämtade dokument. Den empiriska analysen har varit baserad på diskurspsykologi, där 
tolkningsrepertoarer analyserats fram och relaterats till varandra i syfte att synliggöra 
berättelser som används i ett meningsskapande syfte. 

4.1	  FÖRUTSÄTTNINGAR	  FÖR	  UNDERSÖKNINGEN	  
Ur ett undersökningsperspektiv är skatteplanering och skatt både ett komplext men också ett 
känsligt område. Vi upplevde att en form av misstänksamhet när vi sökte kontakt med företag 
och blev ofta kopplade till personer som var pressansvariga eller kommunikatörer.  En 
anledning kan vara att det finns en massmedial (och i sin tur en samhällelig) uppfattning som i 
många fall skiljer sig från organisationernas självuppfattning. Opinionen som finns kan vara 
en bidragande faktor till att företag som tillämpar, eller misstänks tillämpa, strategier för 
skatteplanering har låga incitament till att öppet redogöra för sina praktiker.  
 
Det finns en förvirring gällande begrepp och metoder som är kopplade till skatteplanering. 
Det kan medföra att företagen har ett kritiskt förhållningssätt till de som vill undersöka 
problemet då det är vanligt att det uppstår missuppfattningar. Det kan därför anses vara 
behjälpligt att ha kunskaper om det redovisnings- och skatterättsliga områden för att kunna ta 
till sig informationen och beskriva den sakligt. Vidare är det som utomstående inte möjligt att 
på externt vis anförskaffa sig information som kan redogöra för om företag skatteplanerar 
eller inte. Frågan är delvis relaterad till organisationernas integritet, då det kräver en öppen 
presentation av finansieringsformer, vart lån tas upp, redovisning och koncernstruktur, vilket 
även kan utnyttjas av konkurrenter. Av bland annat integritetsskäl anonymiseras till exempel 
förhandsutlåtande av Skatterättsnämnden. Ur vårt perspektiv, utan den rättsliga förmågan som 
myndigheter har, blir en fullständig insyn inte möjlig. Att göra bedömningar på konkreta 
händelser och agerande blir därför svårt.  
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Därför använder uppsatsen ett angreppsätt som istället fokuserar på att förstå ett större 
sammanhang genom att undersöka de kognitiva och lingvistiska delarna ur den 
meningsskapande processen för skatt och ansvar och därmed bidra med förståelse för varför 
organisationer kan välja att tillämpa strategier för minskad beskattning. 

4.2	  UNDERSÖKNINGSDESIGN	  
Som tidigare nämnts i uppsatsen präglas frågor om hur skatt hanteras av komplexitet (Morell 
och Tuck, 2014). Det finns ett etiskt perspektiv i frågan som kräver en djupgående förståelse 
för hur värderingar konstrueras inom organisationen. För att förstå handlingar och 
ställningstaganden behöver de sättas in i ett sammanhang som skapar förståelse för de 
bakomliggande grunderna (Frostenson, 2011).  För att hantera den underliggande 
komplexiteten i skattehanteringen och säkerställa att en tillräcklig förståelse för kontexten 
uppnås har undersökningen fokuserat på en organisation. Studien är därmed en fallstudie, då 
en organisations specifika natur och komplexitet undersöks (Bryman och Bell, 2005). En 
alternativ design på studien hade varit att breddat valet av studieobjekt, för att eftersträva 
jämförbarhet. Den typ av jämförbarhet som möjligtvis skulle kunna uppnås är inte 
nödvändigtvis eftersträvansvärd i det här fallet. Det viktiga för undersökningsdesignen är att 
den utgör en ram för att skapa förståelse för hur organisationen tillskriver mening till sitt 
agerande i skattefrågor.  Undersökningsfrågans karaktär och valet av teori kräver en 
djupgående förståelse för sammanhanget, vilket hade varit svårt att uppnå med användandet 
av flera olika fall. Istället har en fokusering kring relaterade aktörer, som kan ses ingå i en 
inre kontext till organisationen valts ut, vilket förklaras närmare i avsnitt 4.3. Uppsatsens 
empiri utgår ifrån totalt fem intervjuer, varav tre med Vårdföretaget och en med Ägarföretaget 
respektive Vårdföretagarna utöver detta har en omfattande mängd dokument inhämtas. Nedan 
presenteras en lista över de intervjuade personerna. 
 

• Befattningshavare #1(CFO) - Vårdföretaget 
• Befattningshavare #2 (HR-chef) - Vårdföretaget 
• Befattningshavare #3 (Ekonomichef) - Vårdföretaget 
• Befattningshavare (Skatteansvarig) - Ägarföretaget 
• Representant (Rådgivare inom relevant område) – Vårdföretagarna 

 

4.3	  VAL	  AV	  FÖRETAG	  
De privata vårdföretagen har under lång tid varit fokus för en samhällsdebatt. Av naturliga 
skäl finns det många olika intressen gällande dessa företag då en stor del av verksamheterna 
är offentligt finansierade, det vill säga finansierade med skattemedel, sedan 
valfrihetsreformen i början av 1990-talet. Som bransch har de ofta fått utstå kritik gällande 
kvalitet, vinster och hanteringen av skattefrågor. Granskningar som gjorts som tyder på att en 
låg beskattningsgrad är standard i branschen. Därför är branschen också ett bra exempel för 
syftet att utveckla en förståelse för hur företagen resonerar kring skatteplanering.  
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Maitlis och Sonenshein (2010) menar att det pågår ett meningsskapande arbete för att tyda 
tvetydigheter och allmän förvirring i stadier av kriser och förändring. I en bransch som 
omgärdas av mycket kritik blir den meningsskapande processen gällande identitet omfattande. 
Som nämnt tidigare grundas tanken om skatt och ansvar i organisationens identitet och 
kontext, vilket därmed gör branschen relevant för studiens syfte. Valet av företag har därmed 
skett i likhet med ett teoretiskt urval då valet av teori har används som stöd för att identifiera 
intressanta fall (Silverman, 2011). 
 
Det företag som ligger till grund för studien är ett privat vårdbolag som vi valt att kalla 
Vårdföretaget, som vi tidigare nämnt. Vårdföretaget är helägt av ett förvaltande bolag som 
kommer att benämnas som Ägarföretaget. Vårdföretaget har upprepade gånger fått kritik i 
media av olika anledningar, bland annat gällande skattefrågor. Det ska poängteras att 
Vårdföretaget och Ägarföretaget har dementerat uppgifterna och visat på en annan bild av 
verkligheten. Dessutom har intervjuerna från Vårdföretaget och ägarna kompletterats med en 
intervju från branschorganisationen, Vårdföretagarna, för att kunna tillbringa ett mer 
övergripande perspektiv för fenomenet då organisationen är en förlängning av samtliga 
verksamma företag inom branschen. 

4.4	  VAL	  AV	  UNDERSÖKNINGSMETOD	  
För att uppnå undersökningens syfte är det nödvändigt att studera språket eftersom hur bilden 
av skatt och ansvar konstrueras beror på vilken mening begreppen tillskrivs. 
Meningsskapandet sker diskursivt, vilket innebär att all social och skriftlig interaktion 
gällande ämnet är relevant att studera (Weick, 1995; Potter och Wetherell, 1987). Det 
förefaller sig därmed naturligt att använda kvalitativa intervjuer som metod för datainsamling. 
Studiens design öppnar även upp för kombinerade typer av kvalitativa metoder för att uppnå 
en detaljerad granskning av fallet (Bryman och Bell, 2005). För att undvika ett för smalt 
angreppssätt genom användandet av en typ av metod har även dokument samlats in. 
Intervjuerna har utgått ifrån en intervjuguide med övergripande teman men frågorna har 
varierats efter intervjusituation, vilket innebär att intervjuerna har varit semistrukturerade 
(Bryman och Bell, 2005). Intervjuguiden har främst använts som ett stöd för diskussioner som 
behandlar skatt och ansvar, därmed har frågorna (utan att frångå det övergripande temat) till 
de intervjuade varierat. De intervjuade befattningshavarna besitter olika mycket kunskap om 
sakfrågorna och därför har vissa av intervjupersonera bidragit med mer detaljrika 
beskrivningar inom sina specifika områden. I och med att uppsatsens teoretiska utgångspunkt 
är grundad i det tolkande paradigmet har flexibilitet varit av stor vikt i intervjuerna. Genom 
att tillåta intervjuprocessen vara relativt ostrukturerad ökar möjligheterna för att uppnå ett 
naturligt samtal i syftet att minimera inverkan på beskrivningen om intervjuobjektens 
uppfattning om verkligheten (Bryman och Bell, 2005). Av samma anledning har intervjuerna 
skett på Vårdföretagets och Vårdföretagarnas huvudkontor, vilket skapar ett mer naturligt 
utrymme för samtal jämfört med telefonintervjuer. Samtalen har varit mellan 45-60 minuter.  
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För att komplettera materialet har även dokument studerats. De olika typerna av dokument har 
bestått av års- och hållbarhetsredovisningar ifrån både Vårdföretaget och Ägarföretaget, 
interna styrdokument för implementeringen av CSR-strategier, publik information i form av 
presentationer om Vårdföretagets verksamhet och visioner för framtiden, pressmeddelanden 
samt material ifrån företagens hemsidor. Slutligen har en viktig del för uppsatsens 
frågeställning varit den kritik som vårdbranschen fått i media, därav har artiklar från flertalet 
av de största dags- och kvällstidningar inhämtas och presenterats i analysavsnittet som ett led 
i att öka förståelsen för hur och varför de intervjuades diskurser uppkommer och används.  
 
De inhämtade dokumenten som är producerade internt medför en risk för förvrängning av 
information där Vårdföretaget och Ägarföretaget kan framställas på sådant sätt som en 
utomstående part inte delar uppfattning om. Dock eftersträvas inte en objektiv framställning 
av organisationen utan dokumentens meningsgivande roll är det relevanta för studien snarare 
än sanningsgraden. Dessa dokument är väsentliga för undersökningen utifrån framförallt två 
perspektiv. Först och främst är det en typ av skriftlig interaktion som ger ett språkligt uttryck 
för hur verkligheten uppfattas och formas inom organisationen (Potter och Wetherell, 1987). 
Sedan är det relevant eftersom språket som används i dokumenten ger en insyn i hur 
processen för meningsskapandet formas (Weick, 1995). Det beror på att vissa av dokumenten 
är utformade för att användas internt där en form av meningsgivande sker, det vill säga vilken 
mening organisationens medlemmar ska tillskriva sig själva enligt upphovsmakarna av 
dokumenten.  

4.5	  URVAL	  
Potter och Wetherell (1987) beskriver diskursanalysen som omfattande och tidskrävande. 
Analysen fokuserar på hur språk används och inte människorna som generar språket, 
dessutom uppkommer ofta lingvistiska mönster hos ett fåtal personer vilket gör att ett fåtal 
intervjuer ofta kan vara tillräckligt för att skapa en förståelse av ett fenomen. Uppsatsen har 
därför till stor del försökt hitta personer att intervjua som kan ha haft inverkan på de mönster 
som uppkommit. De flesta av intervjuerna som genomförts har varit med personer som har ett 
övergripande ansvar inom organisationen, samt en intervju hos branschorganisationen som 
har ett inflytande över sina medlemmar. Då det övergripande temat för uppsatsen behandlar 
skatt och ansvar är personer som arbetar inom dessa områden relevanta.  
 
En av intervjuerna har skett med skatteansvarig på Ägarföretaget. Ägarföretagets inverkan 
över Vårdföretaget sker via styrelsen, vilket innebär en möjlighet för att implementera 
policydokument och riktlinjer för hur företaget ska förvaltas. Personen som är ansvarig för 
skattehanteringen på Ägarföretaget bidrar därmed till undersökningen genom att framhålla 
ägarens perspektiv, och därmed den hanteringen av skatt som de önskar uppnå. Dessutom har 
tre intervjuer genomförts med medarbetare på Vårdföretaget, dels en med CFO och en med 
ekonomiansvarig, då många av skattefrågorna relateras till och hanteras av dem rent praktiskt 
i deras arbetsställning. En intervju gjordes med HR-chefen för att få ta del av ett perspektiv 
som kan skilja sig från de övriga, och är mer balanserat mot frågor som gäller ansvar. Det 
gjordes för att kunna skapa förståelse för hur begreppen skatt och ansvar kopplas samman i 
organisationen.  
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Vidare så genomfördes också en kompletterande intervju med branschorganisationen 
Vårdföretagarna. Vårdföretagarna har ett viktigt branschperspektiv och kan ses som en 
förlängning av organisationen då det är den ansvariga arbetsgivarorganisationen för företaget 
(Vardforetagarna.se). De har inflytande över sina medlemmar via medlemskrav. Intervjun 
genomfördes med en rådgivare med insyn i frågor av relevant karaktär. 
 
Inom diskurspsykologin är det intressanta att undersöka användandet av språk och inte 
personerna som genererar språket. Dessutom är det ofta vanligt att språkliga mönster 
uppkommer från ett fåtal personer inom organisationen. Vilket leder till att i många fall 
uppnås en form av empirisk mättnad efter ett relativt fåtal intervjuer (Potter & Wetherell 
1987).  Vid användandet av diskurspsykologi är det centrala för urvalet vid datainsamling att 
den är förenlig med studiens inriktning (Potter och Wetherell, 1987). Trovärdigheten i studien 
bör därmed inte bedömas på grunder av omfattningen av datainsamlingen utan att relateras till 
karaktären av studien. För komplicerade undersökningsområden som präglas av lite kunskap 
kan en mer omfattande insamling av datamaterial vara nödvändigt medan enstaka dokument 
kan vara tillräckligt för andra områden. Det styrande för urvalet blir därmed hur välkänt de 
normala mönstren och termerna upplevs vara (Potter och Wetherell, 1987). 
 
För att framhålla den samhällsdiskurs som existerar om privata välfärdsföretag har även 
material från media hämtats in och analyserats. Artiklarna eftersöktes genom användandet av 
en sökmotor online där skatteplanering, vinst, riskkapitalister, vårdföretag och välfärd var de 
valda sökorden. Vi använde också tidningars egna sökfunktioner. De artiklar som hittades 
granskades för att säkerställa relevansen och sammanställdes sedan i ett dokument. Artiklarna 
analyserades sedan utifrån ett diskurspsykologiskt angreppssätt där återkommande uttryck 
och framställningar av privata välfärdsföretag var i fokus. Målet var att hitta och framhålla 
kärnan i den existerande diskursen om företagens skatteplanerande, ansvar och agerande 
vilket presenteras nedan i analysavsnittet. 	  

4.6	  ANALYSMETOD	  	  
I den här uppsatsen förstås Vårdföretagets sociala konstruktion av skatt och ansvar genom 
berättelser som används för att värdera organisationens agerande i frågan. Syftet är att 
utveckla förståelsen om varför organisationer tillämpar skatteplanering eller inte. Eftersom 
uppsatsen primärt fokuserar på att studera hur språket konstruerar en verklighet krävs en 
analysmetod som stämmer överens med studiens riktning. Vidare behövs en analysmetod som 
ger ett verktyg för att identifiera olika typer av berättelser för att kunna svara på uppsatsens 
undersökningsfråga. Valet av analysmetod är därmed en diskurspsykologisk ansats, där 
tolkningsrepertoarer har analyserats fram för att identifiera olika typer av diskurser som 
används för att skapa mening. 
 
Den diskurspsykologiska ansatsen används för att analysera fram tolkningsrepertoarer. De 
kan beskrivas som ett lexikon eller en uppsättning av begrepp och metaforer som kan 
användas för att värdera situationer och handlingar (Potter och Wetherell, 1987). 
Tolkningsrepertoarer används för att systematiskt titta på organisationen av ett fenomen och 
anses inneha olika omfattning och innehåll (Potter och Wetherell, 1987).  
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Det innebär att tolkningsrepertoarer om skatt och ansvar analyseras fram och används för 
undersöka konstruktionen av relevanta fenomen inom Vårdföretaget. Tolkningsrepertoarerna 
erbjuder individer ett verktyg för att både beskriva och konstruera verkligheten (Pemer, 
2008). De används bland annat som argument, förklaringar, motivation och kan användas i 
syfte att misskreditera andra i interaktioner.  
 
Genom att relatera tolkningsrepertoarerna till varandra utifrån funktion kan olika berättelser 
urskiljas inom Vårdföretaget som används för att skapa mening. Människor som delar kultur 
och språk kan sägas ha tillgång till tolkningsrepertoarerna. Det innebär att människor som 
ingår i olika grupper eller sociala sammanhang kan ha tillgång till olika uppsättningar av 
tolkningsrepertoarer. Ett exempel på det kan vara inom Vårdföretaget där individer kan ingå i 
organisationen som helhet och i olika grupper inom själva företaget. Det kan även gälla 
utanför den inre kontexten. Exempelvis kan organisationer inom samma bransch, i det här 
fallet den privata vårdbranschen, använda sig av liknande tolkningsrepertoarer i media. 
Tolkningsrepertoarer kan därmed ses som byggstenarna i skapandet av berättelser. I sin helhet 
skapar de olika tolkningsrepertoarerna en bild av hur skatt och ansvarsfrågor konstrueras 
inom organisationen. 

4.7	  HUR	  TOLKNINGSREPERTOARER	  HAR	  ANALYSERATS	  FRAM	  
Den diskurspsykologiska analysen fokuserar mer på detaljer och motsägelser i datamaterialet 
snarare än att eftersöka övergripande mönster (Pemer, 2008). Tolkningsrepertoarer används 
för att strukturera fenomen snarare än att bistå med generella beskrivningar av en större 
helhet. Det är en metod som kräver ett tolkande perspektiv på materialet. Utföraren bör 
därmed förhålla sig kritisk och ifrågasättande till sina egna tolkningar, och grunden till dessa 
för att uppnå målet (Potter och Wetherell 1987). För att bidra med en förståelse för, och insyn 
i, det analysarbete som genomförts kommer arbetsprocessen beskrivas nedan, vilket 
underlättar bedömningen av den analys som genomförts för utomstående (jämför Pemer, 
2008). 
 
I ett första steg transkriberades primärkällorna, i form intervjuer och insamlad data från 
dokument sammanslogs. Materialet lästes igenom stegvis och noggrant där stycken 
kommenterades i syfte att beskriva den tolkning som gjorts av texten.  Målet med arbetet var 
att skapa en god bild och struktur över materialet snarare än att eftersträva en ingående analys 
i detta skede. Upptäckter i materialet som framstod som intressanta och relevanta för 
uppsatsen markerades, det kunde gälla exempelvis ordval eller beskrivningar om 
organisationen. Vidare genomfördes också mer ytliga jämförelser av materialet. Med det 
menas att fenomen beskrevs ur olika perspektiv eller på olika vis av en och samma 
respondent, eller jämförelser mellan intervjuer av återkommande beskrivningar. Syftet var att 
bryta ner materialet till delar med centralt innehåll för den fortsatta analysen.  
 
Arbetet var inkluderande för att skapa ett rikt omfång av material för att inte begränsa 
tillgången till möjliga upptäckter (Potter och Wetherell, 1987). I nästa skede av analysen 
påbörjades en noggrann genomgång av materialet vilket var en väldigt tidskrävande process 
som i slutändan gjordes om ett antal gånger.  
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Analysen kan beskrivas som att den är uppbyggd av två olika faser där den första fasen 
innefattar ett eftersökande av mönster i innehåll och form som förekommer konsekvent i 
materialet (Potter och Wetherell, 1987). Vid den här delen av processen börjades en språklig 
jämförelse av olika citat, eller så kallade extrakt. Frågor ställdes till texten huruvida olika 
extrakt liknade eller skilde sig ifrån varandra gällande användandet av ord, uttryck och 
struktur. Målet var att finna konsekventa mönster i materialet för det lingvistiska 
användandet, alltså vad som sägs och hur det sägs. För att förtydliga hur den processen har 
gått till och skapa en möjlighet för bedömningen av trovärdigheten i studien ges ett exempel 
nedan: 
 

Eeeh, så, så är det ju mycket bättre att kunna visa att vi har en ägare som stöttar oss till 100 % och 
den ägaren kommer att äga oss för lång... vi är inte ute efter att göra kortsiktiga optimeringar i de 
här strukturerna utan vi är ute efter att bygga något som kommer att hålla på sikt då. 

 
- Befattningshavare #1 Vårdföretaget 

 
Jag tror att vi kanske har haft och har en väldig glädje av att ha en sådant långsiktig och seriös 
ägare, utan att recensera de andra så – Ägarföretaget, där står man verkligen för långsiktighet och 
det gör ju också för oss i ledningen att vi kan arbeta långsiktigt. 

 
- Befattningshavare #2 Vårdföretaget 

 
I citaten ovan, som kommer från två olika befattningshavare ifrån två olika intervjutillfällen 
pratar båda personerna om Ägarföretaget. För det första finns det en likhet i struktur och 
ordval, alltså hur personerna pratar tillexempel i uttryck som långsiktighet. För det andra 
finns det en likhet i vad som sägs, det vill säga att i båda citaten uppfattas ägaren som seriös 
och ger möjlighet för ett långsiktigt perspektiv för företagsledningen. Det här uttrycks i det 
första extraktet som att “... vi är ute efter att bygga något som kommer att hålla på sikt”, och 
i det andra extraktet som att “...det gör ju också för oss i ledningen att vi kan arbeta 
långsiktigt”. Utifrån den här typen av likheter och skillnader har en indelning i olika teman 
gjorts, där citat som relaterar till varandra har varit grunden för konstruktionen av 
tolkningsrepertoarer.  
 
Den andra fasen av analysen behandlar funktionen och konsekvenserna av det språkliga 
användandet, där målet är att forma möjliga hypoteser om funktioner och eftersökandet efter 
bevis (Potter och Wetherell, 1987). Det görs för att förstå hur och varför diskursiva resurser 
används i olika sociala kontexter (Winther-Jørgensen och Phillips, 2002). Det innebär att vi 
har eftersökt en förståelse för vad tolkningsrepertoarerna består av, varför de används och vad 
möjliga konsekvenser av användandet blir. Exempelextrakten ovan skulle kunna indelas i en 
tolkningsrepertoar om en den goda ägaren, som kännetecknas av långsiktighet och seriositet. 
Ett möjligt användande av den skulle kunna innebära att Vårdföretaget kan differentiera sig 
från den kritik som gäller de annars kortsiktiga och rovgiriga riskkapitalisterna.  
 
Tolkningsrepertoarerna har i detta steg också relaterats till varandra i syfte att skapa 
berättelser som kan förstås genom teori om meningsskapande. Vi har fokuserat på 
funktionerna av tolkningsrepertoarernas användande för att relaterar dem till varandra.  
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Ett exempel på det från analysen visar hur olika tolkningsrepertoarer används för att 
misskreditera media, vilket innebär att de tillsammans kan skapa en berättelse om media. 
Berättelsen fyller då en funktion, i det här fallet att hantera extern kritik. Med andra ord 
hjälper berättelserna oss att förstå hur de intervjuade personerna konstruerar deras sociala 
verklighet och hur de tillskriver mening till den verkligheten (Weick, 1995; Weick 2005). För 
att konkretisera innebär det att vi kan skapa förståelse för hur organisationens medlemmar 
väljer att rättfärdiga och rationalisera sina tankar, värderingar och beteende om skatt och 
ansvar.  

4.8	  ETISKA	  AVVÄGNINGAR	  
Samtliga intervjuer som gjorts har spelats in för att ge upphov till en total transkribering av 
samtalen som genomförts. Detta har gjorts för att försäkra oss om att ingen del av intervjun 
går förlorad på grund av oss som uppsatsskrivare. Samtliga intervjupersoner har gett sitt 
medgivande för inspelning. Det är dock viktigt att poängtera att när personer blir medvetna 
om att samtalen spelas in finns också risken att sådant som skulle sagts annars inte tas upp. 
Vilket kan innebära att tolkningsrepertoarer som existerar internt inte yttras då de kan anses 
vara kontroversiella eller framställa organisationen på ett negativt sätt. Den här problematiken 
har hanterats genom att erbjuda organisationen och samtliga intervjupersoner anonymitet, 
något som de också önskat. Det har ökat möjligheten för de intervjuade att tala fritt. Det är 
omöjligt med någon form av säkerhet säga att vi fått ta del av en komplett samling tankar och 
resonemang eller inte. Även om vår uppfattning är att vi haft öppna samtal, skulle fler 
intervjuer eller fältobservationer, under en längre tid med några av de intervjuade potentiellt 
frambringa mer öppenhet. 

4.9	  METODREFLEKTION	  
Det egna arbetet med materialet beskrivs ofta som en diskursiv konstruktion och resulterar i 
en version av verkligheten (Winther-Jørgensen och Philips 2002) Det är naturlig då 
användandet av diskurspsykologi som analysmetod innebär att det alltid existerar olika 
möjliga tolkningar av verkligheten. För att hjälpa läsaren förstå de tolkningar och antaganden 
vi gjort om det empiriska materialet har vi utformat en utförlig beskrivning av processen och 
presenterat det empirska materialet tydligt i analysavsnittet. Vidare har den initiala delen av 
analysarbetet skett på separata håll, för att sedan kunna jämföra resultaten och arbeta med 
dem tillsammans. Det har gjorts för att säkerställa att tolkningarna är robusta. Vidare är vi 
medvetna om att studiens trovärdighet med fördel hade förstärkts genom ett ökat antal 
intervjuer. Vi vill dock poängtera, som vi tidigare nämnt, att ämnet är känsligt för många och 
vi haft svårigheter att få svar på de intervjuförfrågningar vi gjort. Det tyder på att det finns en 
ovilja att prata om den här typen av frågor vilket stärker studiens relevans. Dessutom är 
studiens intresse fokuserat på de som kan tänkas ha en direkt påverkansmöjlighet på skatt- 
och ansvarsfrågor, vilket begränsar urvalet kraftigt. Det är däremot inte säkert att fler 
intervjuer nödvändigtvis skulle stärka trovärdigheten av studien. En bedömning av 
trovärdighet kan göras på grunder av koherensen i materialet, det vill säga att materialet 
formar en samstämmighet i tolkningsrepertoarerna (Winther-Jørgensen och Philips, 2002). 
Mycket av uttrycken intervjupersonerna använder och som återfinns i dokumenten är 
återkommande, vilket ändå tyder på en koherens.  
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Med fler intervjuer kan däremot fler tolkningsrepertoarer och berättelser identifieras vilket 
kan leda till en fylligare beskrivning av konstruktionen om skatt och ansvar inom 
organisationen. Vidare kan även koherensen bli mer tillförlitlig och tydligare vid fler 
intervjuer. För att få ett annat perspektiv på problematiken hade också Ägarföretaget kunnat 
studeras mer ingående. Anledningen till det är att avvägande om finansieringsformer och 
bolagsstruktur sker både hos Vårdföretaget och hos Ägarföretaget.	  

5.	  EMPIRISK	  KONTEXT	  

5.1	  BRANSCHEN	  
För att förstå de empiriska resultaten och de tolkningar som gjorts behövs en förståelse för 
sammanhanget. I detta avsnitt presenteras grundläggande fakta om branschen, skatteklimatet i 
branschen och fallorganisationen i syfte att skapa en kontext för analysen. Den svenska 
välfärden reformerades i början på 90-talet då avregleringar öppnade upp för privata aktörer. 
Valfrihetsreformen innebar bland annat att kommuner och landsting fick möjligheten att 
inkludera privata vårdföretag i upphandlingar. Sedan 2009 har medborgare själva en 
möjlighet att välja mellan olika utförare inom vården och omsorgen genom lagen om 
valfrihetssystem (LOV). Kommunerna har själva makten att välja om lagen ska införas eller 
inte, men alla landsting hade år 2010 fritt vårdval inom primärvården. Både privata och 
offentliga verksamheter får ta del av skattefinansiering och avgifterna för användarna är 
samma. Ytterst är det landstingen och kommunerna som köper in tjänsterna, och ses som 
ansvariga för vård och omsorg. (Almega) 
 
År 2012 bestod den privata vård och omsorgsbranschen av cirka 11 000 företag och av över 
160 000 medarbetare, där en stor majoritet av företagen ses som småföretagare. Privata 
utförare stod för 31% av den totala sjukvården, 61% av personlig assistans, 21% av 
äldreboenden och 24% av hemtjänsten. Totalt omsatte branschen 93,7 miljarder SEK och 
uppvisade en tillväxt på 10,5%. (Almega) 
 
Skatteverkets rapport om skatteplanering i välfärdssektorn visar att skatteplanering främst 
förekommer inom företag som ägs av riskkapitalbolag. Rapporten beskriver välfärdssektorn 
som till stor del tillväxtdriven genom uppköp. Stora koncerners uppköpsstrategier leder också 
till förekomster av skatteplanering inom fåmansbolagen där säljaren skatteplanerar för att 
minimera skatten på vinsten. Den mest kontroversiella typen av skatteplanering som beskrivs 
gäller så kallade “räntesnurror” som innebär att räntor på koncerninterna lån förflyttar vinster 
utomlands till lågskatteländer. Det är ett av rapportens huvudområden och anses vara vanligt 
förekommande bland riskkapitalbolag. Skatteverket poängterar dock att skatteplanering i 
andra former förekommer i företag utanför riskkapitalsfären. Ett exempel på det är ägande via 
investmentbolag, då ränteintäkter i praktiken inte beskattas eftersom bolaget medges fullt 
avdrag för utdelningar enligt svensk skattelagstiftning.(Skatteverket, 2012)  
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Metoderna bygger på uppköpsstrukturer där en nedtryckt förvärvsfinansiering skapas. Med 
det menas att koncerner köps genom holdingbolag där skuldsättningen är så hög att den köpta 
koncernens beskattningsunderlag minskas eller elimineras genom ränteavdrag. Det innebär en 
form av underkapitalisering som leder till skattefördelar i de fall då mottagaren inte beskattas 
för intäkterna. Ytterligare aspekter är att räntan ofta anses vara hög och att den inte erläggs 
kontant utan istället läggs till skulden (Skatteverket, 2012).  Som tidigare nämnts har dessa 
metoder för skatteplanering begränsats genom den räntelagstiftningen som infördes 2013 som 
innebär minskade möjligheter till avdrag för ränteutgifter på koncerninterna lån. 
Bedömningen är dock att dessa välfärdskoncerner även i fortsättningen kommer att betala låg 
bolagsskatt då det finns en omfattande finansiering via externa lån vilket leder till 
avdragsgilla ränteutgifter. Vidare har även företagen möjligheten att använda sig av de 
skattemässiga underskott som byggts upp under tidigare år och kvitta dessa mot framtida 
vinster. (Skatteverket, 2012) 

5.2	  VÅRDFÖRETAGET	  OCH	  SKATTEPLANERING	  	  
Vårdföretaget är en del av Ägarföretagets koncern som omsätter flertalet miljarder och har ett 
omfattande innehav av företag inom ett antal olika branscher. Ägarföretagets roll inom 
koncernen är förvaltande och deras intressen representeras genom styrelseposter inom 
dotterföretagen. De är därmed inte operativt aktiva i dotterföretagens verksamhet på en daglig 
basis. Vårdföretaget räknas till ett av de större i Sverige och finns därmed representerat runt 
om i landet. Omsättning för 2012 var över 4 miljarder SEK. Vårdföretagarna är en 
arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare inom privat regi. Deras främsta syften är 
att arbeta för ökad valfrihet och främja den privata vårdens betydelse. De ansvarar för cirka 
2000 medlemsföretag och är en del av Svenskt Näringslivs och Almegas organisation. Det 
innebär också att Vårdföretagarna ska arbeta utefter de stadgar som Svenskt Näringsliv 
upprättat. 
 
Både Ägarföretaget och Vårdföretaget har fått utstå kritik för skatteplanering i media. Det är 
viktigt att poängtera att kritiken om skatteplanering i välfärden är relaterad till kritiken om 
vinster i välfärden även om det är motsägelsefullt (förluster beskattas inte). Rent praktiskt 
innebär skatteplanering att det uppstår förluster hos välfärdsföretag då redovisningstekniska 
metoder förflyttar vinster till företag som inte behöver beskatta dem. Båda typerna av kritik 
kan därmed sägas vara riktad mot vinstintresset. Kritiken mot Vårdföretaget liknar den som 
Skatteverket framhåller i sin rapport om skatteplanering inom välfärden, det vill säga att 
finansierings- och bolagsstrukturen har givit organisationen skattefördelar. Organisationens 
tillväxtstrategi är till stor del förvärvsdriven och finansieringen sker både genom aktieägarlån 
och externa lån. De senaste åren har organisationen genererat underskott efter finanskostnader 
dragits av vilket innebär en obefintlig bolagsskatt och möjligheter till förlustavdrag för 
framtida vinster. Både Ägarföretaget och Vårdföretaget menar att kritiken varit missvisande 
och att agerandet inte är klandervärt. De menar att det är en konsekvens av de regelverk som 
gäller för associationsformerna och en konsekvens av stora investeringar av Vårdföretaget. 
Det gör Vårdföretaget till en representativ aktör för de större bolagen inom privata 
vårdsektorn och till ett intressant objekt för studien.	  
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6.	  EMPIRI	  OCH	  ANALYS	  

Skatteplanering är inte ett isolerat fenomen. Det innebär att företagets skattefrågor bör ses ur 
ett perspektiv som inrymmer mer komplexitet, där konstruktionen av ansvar och skatt måste 
undersökas för att kunna skapa förståelse för organisationens skattebeteende. Det går att 
argumentera för att Vårdföretagets hantering av skattefrågor måste förstås som en helhet i ett 
sammanhang som är beroende av omvärlden och sitt eget identitetsskapande. Som det tidigare 
har argumenterats för kan en förståelse för dessa frågor skapas via en språklig analys.  Nedan 
kommer en tolkning av det material som samlats in där framanalyserade tolkningsrepertoarer 
och dess innehåll presenteras. Diskurser med relaterande mening ger upphov till berättelser 
som används i olika meningsskapande syften. Berättelserna är viktiga framförallt ur två 
perspektiv, de används av organisationen för att skapa förståelse av omvärlden och de ger oss 
ett sätt att förstå den interna processen som är organisationens meningsskapande.   
 
Vi kommer presentera ett relativt omfattande urval av citat för varje tolkningsrepertoar för att 
ge en rik och nyanserad bild av berättelserna, och ge läsaren en inblick i det empiriska 
materialet. Berättelserna utgörs av anfallet, försvaret, alternativet och samhällsbyggarna. Inom 
berättelserna ryms de olika tolkningsrepertoarerna. Först kommer samhällsdiskursen om 
privata vårdföretags skatteplanerande att presenteras, med media som berättare, det som 
Vårdföretaget ser som ett anfall mot dem själva. Därefter följer tre avsnitt som behandlar 
tolkningsrepertoarer och berättelser som förekommer inom Vårdföretaget, Ägarföretaget och 
Vårdföretagarna, som används till att försvara organisationen, hantera kritiken och skapa en 
legitim identitet. Till sist följer ett sammanfattande avsnitt där vi visar hur berättelserna 
relaterar till varandra 

6.1	  ANFALLET	  
En utgångspunkt för uppsatsen och ett vanligt förekommande diskussionsämne under 
intervjuerna som genomförts har varit den debatt som förts om privata vårdföretags hantering 
av skattefrågor. Det finns ett brett användande av uttryck som relaterar till samma bild av 
verkligheten. Det vill säga att flera olika personer beskriver branschen som omoralisk, oetisk 
och opportunistisk genom stora mediala plattformer. Det är också något som får stöd av den 
allmänna uppfattningen i samhället och politiker, då det finns en stark opinion som tar 
avstånd från exempelvis vinster i välfärden (se: SOM-undersökning om vinster i välfärden 
2012). Just den debatten som återfinns i media är relevant då den speglar ett brett spektrum av 
uppfattningar i samhället. Det verkar finnas en övergripande samhällsdiskurs om privata 
vårdföretag som giriga aktörer, där de blir tilldelade skattemedel av samhället men inte tar det 
ansvar som skattemedlen är förenade med. 
 
Dagens Nyheter genomförde en granskning av hur mycket de största välfärdskoncernerna 
betalat i bolagsskatt år 2012. I reportaget tas samhällsdiskursen i anspråk genom följande: 
 

Välfärdsföretagen får varje år mångmiljardbelopp av skattebetalarnas pengar. Men viljan att betala 
skatt är låg. De fem största välfärdsbolagen omsatte förra taxeringsåret 22,4 miljarder kronor, hade 
en vinst på uppskattningsvis 1,2 miljarder – och betalade bara 26 miljoner kronor i skatt.	    
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Språkligt användande producerar ett narrativ som speglar en bild berättaren konstruerar av 
verkligheten (Potter och Wetherell, 1987). Citatet ovan förekommer redan i ingressen, och 
återspeglar den syn som förekommer inom diskursen, det vill säga att viljan att betala skatt 
bland vårdföretag är låg. Det finns en samhällsuppfattning om att företagen inte betalar en 
rättvis mängd skatt, vilket är ett perspektiv på att skatteansvar efterlevs genom att följa sociala 
normer (Dowling, 2014). Företagen anses inte leva upp till det ansvaret vilket uttrycks genom 
att poängtera att välfärdsföretagen får mångmiljardbelopp men skatten som betalas på en 
uppskattad vinst är låg. På så sätt blir den här typen av citat ett sätt att utkräva ansvar från 
välfärdsföretagen. Även andra tidningar använder samma diskurs som beskriver riskkapital 
och i förlängningen många av de stora privata vårdaktörerna som omoraliska. 
 
I en krönika författad av en näringslivskolumnist, som publicerades i SVD, används rubriken: 
”Riskkapital trampade sönder välfärdsbutiken” och följande ingress: 
 

Riskkapitalfondernas klumpiga intåg i välfärdssektorn har satt hela branschen i farozonen. 
Kortsiktigt värdeskapande genom aggressiv skatteplanering och förvärvsdriven expansion och en 
total oförmåga till en ödmjuk och saklig diskussion om varför de kan skapa värde för andra än sig 
själva har varit förödande. 

 
I Expressen återpublicerades en granskning från Veckans Affärer innehållande följande citat: 

 
I en stor granskning i Veckans Affärer 2007 benämns private equity som "en industri som har 
skatteplanering som affärsidé. 

 
Båda citaten fokuserar på ägandet, det vill säga riskkapitalbolag. Organisationerna beskrivs 
sakna förmåga för ödmjukhet, som egoistiska aktörer och att de har skatteplanering som 
affärsidé. Användandet av den här typen av ordval, formuleringar och uttryck skapar en 
repertoar för att beskriva privata välfärdsföretag som omoraliska (Jämför: Winther-Jørgensen 
och Phillips, 2002). Det är ett uttryck från en övergripande diskurs eller berättelse om privata 
välfärdsföretag som rovgiriga och opportunistiska, i och med den breda samstämmigheten 
mellan olika nyhetsmedier. Vilket utvecklas nedan: 
 
På SVT:s hemsida publicerades en nyhetsartikel ifrån Tidningarnas Telegrambyrå (TT) med 
ingressen: 
 

Bolagsskatt för miljarder trollas årligen bort i den privata välfärdssektorn, trots skärpt lagstiftning. 
 
Vidare beskriver Magdalena Andersson, representant för Socialdemokraterna, en syn på 
branschklimatet i välfärdssektorn genom ett uttalande i Aftonbladet: 
 

– Vi kan inte ha den här vilda västern som råder inom välfärdssektorn längre. Dels är det orimligt 
som en del företag gör att göra stora vinster genom att sänka kvaliteten. Det vill vi i S sätta stopp 
för, säger hon. 
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Dessa citat fokuserar mer på företagsklimatet inom välfärden snarare än på de enskilda 
aktörerna. Uttryck som “vilda västern” och “trots skärpt lagstiftning” är också en variation av 
användandet av uttryck som beskriver en syn på privata vårdföretag som opportunistiska 
aktörer. Språkets natur innebär att det inte enbart används i syfte att beskriva, utan används 
också för att konstruera versioner av verkligheten (Potter och Wetherell, 1987; Winther-
Jørgensen och Phillips, 2002). Det är särskilt viktigt att poängtera vid användandet av breda 
mediala plattformar som når stora målgrupper. Media har en meningsskapande roll i 
samhället då de behöver skapa förståelse för händelser i omvärlden, men även en 
meningsgivande roll då rapporteringen påverkar andra människors process att tolka och skapa 
mening av omvärlden (Grandy och Mavin, 2011). Media blir därför inte enbart passiv genom 
sin rapportering. Kritiska framställningar av olika typer av organisationer leder till 
konsekvenser. Organisationerna behöver hantera kritiken både internt och externt genom 
olika metoder för att behålla sin trovärdighet. Media kan därför ses som ett forum med 
möjligheten att bedöma organisationers och ställa informella krav på rättfärdigandet av deras 
agerande (Bovens, 2007). Vi kommer nedan att presentera olika metoder som medarbetare 
inom Vårdföretaget, Ägarföretaget och branschorganisationen Vårdföretagarna använder för 
att rationalisera deras eget agerande och hantera omvärldens diskurser. 

6.2	  FÖRSVARET	  

6.2.1	  MEDIA	  ÄR	  ORÄTTVIS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Att Vårdföretaget har utstått kritik, bland annat för sin hantering av skattefrågor, kan leda till 
en uppkomst av förvirring hos medlemmarna i organisationen då den skapar en konflikterande 
bild av verkligheten. För att hantera den typen av förvirring kan medlemmarna vända sig till 
ett organisatoriskt ramverk, som bistår med ett filter för hur verkligheten bör uppfattas 
(Palazzo, Krings och Hoffrage, 2011). Att hantera förvirringen genom att tillskriva den en 
mening är nödvändigt för medlemmarna av organisationen då de vill skapa förståelse för vad 
som händer i omvärlden och hur det påverkar dem. (Weick et. al, 2005). Det görs genom att 
medlemmarna konstruerar andra berättelser om verkligheten, där representanter från företaget 
själva har makten som berättare. På så vis kan förståelse skapas i syfte att rationalisera 
kritiken i omvärlden (Weick, et. al, 2005). Eftersom dessa berättelser kommer ifrån 
befattningshavare, finns även ett meningsgivande perspektiv, det vill säga att ledning 
använder berättelsen för att vägleda medarbetarna i hur verkligheten bör uppfattas (Gioia och 
Chittipeddi, 1991). I ett första steg utformas ett försvar för att hantera ifrågasättandet genom 
att tillskriva kritikerna egenskaper. Den första delen av försvaret behandlar 
tolkningsrepertoaren om att media är ensidig i sin rapportering, den andra delen beskriver 
repertoaren som förklarar synen på media som ideologiskt driven.  
 

Det är ju som att köra 40 på 50-väg… och så till och med polisen släpper förbi er och, och säger 
att det är okej och ni är inom ramen…men sen säger en journalist att jag tycker att ni borde kört i 
30 där..[…] så kan vi sätta upp en bild på er och så skriver man ”FARTDÅRAR” liksom…Det blir 
den dynamiken om man ska transkribera det. Då kanske man kör 30 på den här jävla vägen då 

 
-Befattningshavare #1 Vårdföretaget 
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Det finns en uppfattning om att media är partisk. Citatet är befattningshavarens reaktion på 
DN-artikeln som citerats i ovanstående avsnitt. Här används en metafor för att beskriva att 
rättsväsendet accepterar förfarandet men inte journalisten. Befattningshavaren beskriver det 
som att journalister tar en ståndpunkt utifrån egna värderingar och därmed överdriver 
betydelsen av sina egna åsikter, som resulterar i att vårdföretaget porträtteras som 
“FARTDÅRAR” (här: skattefifflare). Det finns också upplevelser av hopplöshet när medias 
budskap är dubbeltydigt och i praktiken omöjligt att förhålla sig till som illustreras i 
nedanstående citat: 
 

Så, heh, det är en loosing battle, jag minns ena dagen hade Aftonbladet, när ‘Caremaskandalen’ 
rasade som värst, då, då hade de bilden på alla som hade gjorde vinst inom vårdsektorn, dag två 
hade de bild på alla som inte betalade skatt 

 
-Befattningshavare #1 Vårdföretaget 

 
Det finns en upplevelse av att oavsett hur Vårdföretaget agerar så kommer media att 
framställa företaget negativt. Redovisar företag vinster i Sverige beskattas dessa vinster men 
ses som de skett på bekostnad av kvalitet. Redovisar företaget förluster ses det som 
skatteplanering. Den typen av resonemang är behjälpligt för att distansera sig från kritik där 
företaget inte har något större inflytande och alltså inte kan påverka vad som skrivs, speciellt 
då Vårdföretaget själva inte anser sig göra något som är felaktigt.  Att rapporteringen upplevs 
som överdriven och vriden är återkommande i det empiriska materialet. Några exempel från 
intervjuerna presenteras nedan: 
 

[…] och gör man fel förtjänar man kritik…men det är lite…det har blivit lite för stort slag. Det är 
så jag tycker, rent personligt. 

 
-Befattningshavare Ägarföretaget 

 
Ja alltså… det blir ju oftast väldigt vinklat, det blir det ju. Det… eeeh… är ju ganska intressant 
hur… ja, hur man kan vinkla och få fram någonting som verkar vara på ett visst sätt som kanske 
inte alls stämmer med verkligheten… 

 
-Befattningshavare #3 Vårdföretaget 

 
Jag tycker att debatten har varit väldigt vriden och den är tendensiös… 

 
-Befattningshavare #2 Vårdföretaget 

 
En intressant aspekt är alltså att kritiken ses som en konsekvens av partisk media, snarare än 
att det är en konsekvens av Vårdföretagets eller branschens agerande. Det vill säga det finns 
en samstämmighet om att media framställer en vriden rapportering med lite koppling till 
Vårdföretagets upplevda verklighet. Genom att använda tolkningsrepertoaren i ett 
misskrediterande syfte mot media kan ansvarsutkrävandet undvikas eftersom kritiken inte ses 
som legitim. Tolkningsrepertoaren är alltså den försvarsmekanism som tillämpas mot det 
upplevda anfallet.  
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Det konstrueras en ram för hur organisationens medlemmar bör uppfatta världen som ger dem 
en anledning till att förkasta kritiken och på så vis kvarhålla en positiv uppfattning om 
organisationens beteende (Weick, 1995). Att tillämpa en sådan tolkningsram får konsekvenser 
för vilket ansvar som erkänns och möjligheterna till ansvarsutkrävande. Det kan leda till att 
all kritik som kan hanteras genom tolkningsramen att media är partisk förkastas. 
Konsekvensen kan således bli att det uppstår brister i framtida ansvarstagande. 

6.2.2	  ...OCH	  DRIVEN	  AV	  IDEOLOGI	  
För att förstå meningskapandet behöver också organisationernas beskrivning av den 
underliggande drivkraften till medias motstånd analyseras. Om den inledande delen av 
berättelsen beskriver att media är orättvisa blir följande steg att förklara varför media är 
orättvisa. Vi finner förklaringen i att media tillskrivs en politisk identitet som är 
konflikterande med respondenternas egen uppfattning av hur privat välfärd ska bedrivas och 
möjligheten för politiker att göra politiska poäng av en engagerande fråga. Nedan följer citat 
som exemplifierar detta: 
 

Det är nog en… Den mediala uppmärksamheten drivs av den politiska agendan, den politiska 
agendan har drivits av att misskreditera, eeh, med vänstern i bräschen, för att plocka politiska 
poäng. 

 
-Befattningshavare #1 Vårdföretaget 

 
Det kanske beror på, vad man har för syfte när man skriver, man kanske vill hitta någon vinkling 
som gör att det framstår på ett visst sätt, för man kanske tycker att det är fel… rent ideologiskt 

 
-Befattningshavare #3 Vårdföretaget 

 
Ja det är ju myter men det är också ideologi, hos media såklart. Vad vill man? Precis som det är 
vänstervindar i politiken idag. Det är klart att man vill inte kanske ha jämförbarhet... 

 
-Vårdföretagarna 

 
Sen det här begreppet med vårdjätte och skicka pengar till Jersey och sånt där det får man liksom 
bara förhålla sig till att det är politisk retorik. 

 
-Befattningshavare #2 Vårdföretaget 

 
Det försvar som formats inom organisationen, som används för att förklara den kritiska 
samhällsdiskursen, innehåller även tillskrivandet av drivkraft till medias orättvisa 
rapportering. Det finns en tydlig överensstämmelse hos intervjupersonen att media är driven 
av vänsterideologi, vilket uttryckligen manifesteras i citaten. Språkbruket som återkommande 
används präglas av ord som ideologiskt, politiskt och vänster.  
 
Genom att lyfta fram ideologiska förklaringar och ge dem ett stort fokus i språket befäster 
personerna en konstruktion av verkligheten som ger en inblick i hur de tänker om media 
(Palazzo och Basu, 2008). Media ses inte bara som orättvisa utan också som drivna av 
vänsterideologiska krafter vilket gör deras kritik irrelevant.  
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Samstämmigheten hos intervjupersonerna innebär bland annat ett stöd för 
tolkningsrepertoarens trovärdighet och ett stöd för att den används kollektivt för att skapa 
förståelse för händelserna (Potter och Wetherell, 1987; Maitlis, 2005). 
 
Tolkningsrepertoarerna om att media är ensidig i sin rapportering och driven av ideologi kan 
vara uttryck hämtade från en utbredd diskurs inom branschen som behandlar medias 
trovärdighet. I det här fallet är berättelsen konstruerad internt och används i syfte att förklara 
varför organisationen har mötts av omfattande kritik. Medlemmarna får därmed tillgång till en 
tolkningsram som ger dem anledningar till att ignorera kritiken (Weick et. al, 2005). Det 
språkliga användandet i berättelsen ger uttryck för hur media anses agera och varför, vilket 
ger en insyn i hur organisationens medlemmar tänker kring relationen till och motiven hos 
media (Palazzo och Basu, 2008). För att utveckla det avslutande resonemanget i avsnitt 6.2.1 
menar vi att den vänsterideologiska identiteten som media tillskrivs är en dominerande 
övertygelse bland de intervjuade befattningshavarna. En slutgiltig effekt av det kan medföra 
begränsningar i anpassning och utvecklande av framtida ansvarstagande inom Vårdföretaget 
då legitimt ifrågasättande avfärdas genom tolkningsramen. Det kan ske då ifrågasättandet 
relateras till vänsterideologiska grunder där man inte behöver ta kritiken på allvar. 
 

6.2.3	  VI	  ÄR	  BÄTTRE	  ÄN	  DE	  ANDRA	  
Genom att använda sig av den här typen av berättelse får medlemmarna i organisationen 
tillgång till ett filter som låter dem se världen ur ett visst perspektiv, alltså att media är partisk 
och driven av ideologi (Palazzo, Krings och Hoffrage, 2011).  Vårdföretaget identifierar att 
det finns problem i vårdbranschen som är relaterade till ägandet. De själva beskriver sig stå 
utanför branschens problem då Ägarföretaget är bättre och godare än konkurrenterna vilket är 
ett sätt att undkomma ett ansvarsutkrävande. Nedan presenteras relaterade citat: 
 

Och inte med dom ägarna heller, hade man haft en annan ägare kanske man ser på skatt som en 
kostnad som alla andra, det vill säga att man vill minimera den… 

 
- Befattningshavare #3 Vårdföretaget 

 
Befattningshavaren identifierar ett problem som återfinns i samhällsdiskursen om privata 
vårdföretags skattehantering, det vill säga att det finns företag som hanterar skatt som en 
kostnad som bör minimeras. Vidare menar befattningshavaren att det inte gäller Vårdföretaget 
då deras ägare inte har den uppfattningen.  
 

...för vi dras fortfarande över samma kam...[räknar stora vårdföretag], de stora drakarna… Så om 
en… det är som ett grabbgäng i skolan som är busiga liksom, om en av dem försöker att förbättra 
sig och börjar plugga och så länge… lärarna kommer fortfarande att säga Kalle, Nisse, Pelle, 
vafan... skärp er nu! Det blir liksom en grupp istället för enskilda. Där måste vi försöka bryta oss 
loss tror jag från de övriga, för vi har en rättare struktur enligt min uppfattning, än de som 
fortfarande lever lite inom gråzonen. 
 
         -Befattningshavare #1 Vårdföretaget 
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Det finns också en beskrivning av vårdbranschens homogenitet. Upplevelsen är att samhället 
och medias syn är att företagen är lika och agerar på liknande sätt. Befattningshavaren ger här 
uttryck för att 1) de är inte som de andra vårdföretagen och 2) de är “bättre” än de andra 
vårdföretagen. Det implicerar uppfattningen hos befattningshavaren om att de finns aktörer 
och ägare inom vårdbranschen som agerar på ett felaktigt sätt.     
 

Jag tror att vi kanske har haft och har en väldig glädje av att ha en sådant långsiktig och seriös 
ägare, utan att recensera de andra så – Ägarföretaget, där står man verkligen för långsiktighet och 
det gör ju också för oss i ledningen att vi kan arbeta långsiktigt 
 

-Befattningshavare #2 Vårdföretaget 
 
Ägarförhållandet är viktigt för frågan om skatteplanering då finansieringsbeslut och 
koncernstruktur till stor del bestäms av ägaren. I citatet beskrivs Ägarföretaget som en seriös 
och långsiktig aktör. Befattningshavaren ger även uttryck för att det möjligtvis finns andra 
ägare som inte är lika långsiktiga och seriösa. 
 
Tolkningsrepertoarer skapar en motsättning mot de tidigare tolkningsrepertoarerna om media. 
Att uppståndelsen av kritik bara skulle härstamma från att media är orättvis och har en 
ideologisk uppfattning om riskkapitalister och vårdföretag motsägs här, då befattningshavarna 
ger uttryck för att det förekommer problem inom branschen. Problemen fokuserar främst på 
ägande och hantering av skatter. Den motsättningen hanteras genom att Vårdföretaget tar 
avstånd ifrån problematiken och menar att den inte är tillämpar på organisationen, då de inte 
identifierar sig som en rovgirig riskkapitalist. Det här relaterar till organisationens 
identitetsskapande vilket utgör en grundläggande del i Vårdföretagets syn på sig själv (Weick, 
1995).. När organisationen frånkopplar sig från samhällsdiskursen om riskkapitalister avsäger 
sig de också de egenskaper som riskkapitalister tillskrivits. Organisationens identitet är 
avgörande för de tolkningsramar som skapas för hur och vad som ses som accepterat beteende 
(Palazzo, Krings och Hoffrage, 2011). Vi utvecklar den aspekten under kommande avsnitt i 
analysen. 
 
Utöver berättelsen om samhällsdiskursen och media i syfte att hantera omvärldens 
uppfattningar, existerar också en alternativ berättelse om hur verkligheten och organisationens 
agerande i de här frågorna faktiskt ser ut. 
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6.3	  ALTERNATIVET	  

6.3.1	  ATT	  FÖLJA	  SAMHÄLLETS	  FÖRVÄNTNINGAR	  
Som tidigare nämnts finns det en alternativ berättelse inom Vårdföretaget som skiljer sig från 
beskrivningen i media. En skillnad mot den tidigare berättelsen är att den behandlar 
organisationens identitet ur deras eget perspektiv. Alltså en berättelse av organisationen om 
organisationen. Berättelsen består av en beskrivning om hur företaget agerar och varför. 
Berättelsen går ut på att forma en alternativ beskrivning om hur verkligheten ser ut. Till 
skillnad från den kritik som riktats mot Vårdföretaget anser befattningshavarna att 
organisationen hanterar skattefrågan i linje med ett socialt perspektiv. Det vill säga att det 
lever upp till sitt ansvar och betalar en rättvis mängd skatt. Den externa uppfattningen är 
däremot att den privata välfärdssektorn generellt och Vårdföretaget verkar inom någon form 
av moralisk gråzon. Externt beskrivs hanteringen av skatter ofta med normativa termer, 
specifikt att organisationers skattebeteende är felaktigt och bör förändras, även om metoderna 
för skatteplaneringen som används är fullt legala. Det förefaller alltså att finnas en uppfattning 
om att företagen inte lever upp till de moraliska samhällskraven. 

 
Hmm... Ja… vad är att gå över gränsen? Nu gör vi ju inte det, heh. 
 

-Befattningshavare #3 Vårdföretaget 
 
Enligt uttalandet ses inte Vårdföretaget agera klandervärt i hanteringen av sina skatter. Det 
vill säga att organisationen inte vidtar åtgärder som kan ses som oansvariga av omvärlden. 
Det finns därmed ett ansvarstagande i den här frågan gentemot samhället, då möjligheter att 
minska beskattningen ytterligare inte nyttjas då det ses som fel. Det utvecklas närmare nedan: 
 

Vårdföretaget följer gällande lagar, internationella konventioner och avtal som rör vår verksamhet 
vi följer också samhällets givna regler och branschorganisatoriska krav på samma sätt som vi 
följer avtalen med våra kunder. 
 

- Naturligt förekommande text i styrdokument för CSR 
 
Det som beskrivs ovan har varit återkommande i intervjuerna. Det finns en uppfattning inom 
organisationen att det existerar ett legalt handlingsutrymme men också ett ansvarsutrymme, 
som är mer begränsande, som motsvarar samhällets förväntningar för hanteringen av skatter. I 
dokumentet beskrivs det att organisationen agerar inom det legala utrymmet och utöver det tar 
ett ytterligare ansvar, vilket i citatet ovan uttrycks genom att företaget också följer 
“samhällets givna regler” utöver lagar. Det beskrivs även i citatet nedan: 
 

Så vår absoluta ambition om man ska gå in på skatt specifikt det är att vara good corporate citizen, 
vi ska betala skatt, göra rätt för oss så vi har inga snurror eller försöker sätta upp konstruktioner för 
att, eeh, komma undan skatt, eeh, det funkar inte. Det kommer inte att gå och på sikt kommer det 
inte fungera som koncept. 

 
-Befattningshavare #1 Vårdföretaget 

 



36	  
	  

Befattningshavaren väljer här att fokusera på att organisationen ska vara en bra 
samhällsmedborgare, vilket är ett annat sätt att beskriva att Vårdföretaget även ska följa 
samhällets givna regler. Organisationen beskrivs därmed som en del av samhället och bör 
därmed leva efter samhällets förväntningar. Synen på skatt redogörs även av Ägarföretaget: 
 

Ja men så att det, vår policy är liksom att leva efter den, och att inte söka några artificiella eller… 
alltså, vi bedriver... alltså skatt är en funktion av den verksamhet vi bedriver inte tvärtom 

 
-Befattningshavare Ägarföretaget 

 
Den här tolkningsrepertoaren används i syfte att framställa organisationen som 
ansvarstagande i det samhälle den är del av, då skattefrågor upplevs hanteras efter sociala 
normer och förväntningar. Det förekommer därmed en uppfattning om vilket agerande som är 
rätt och fel med en syn på företaget som en del av samhället. Det är en form av etisk värdering 
som leder till att skatteplanering kan ses som omoraliskt och bryter mot gemenskapens regler 
då företaget ses som beroende av samhällets godkännande och resurser för att fortsatt kunna 
bedriva sin verksamhet (Scheffer, 2013).  
 
Den här typen av etiska värderingar, alltså vad som uppfattas som rätt och fel, formas inom 
organisationer för att sedan både påverka och påverkas av skattebeteende (Wenzel, 2005). Det 
vill säga att värderingen om vilket agerande som ses som acceptabelt anpassas efter hur 
skattefrågan har hanterats. Konsekvensen av detta innebär att Vårdföretaget, liksom de flesta 
organisationerna, anser sig agera rätt. Det är ett tydligt exempel på meningsskapande då 
bedömningen av vad som är acceptabelt anpassas efter agerandet för att rättfärdiga 
handlingar. Uttryckt på ett annat sätt kan det beskrivas som: för att förstå vad och varför något 
görs, måste det först genomföras (Weick, 1995). Det finns en gemensam uppfattning om att 
organisationen handlar rätt, och gör det på grund av etiska skäl. Med andra ord finns en 
överensstämmelse om hur organisationen agerar och vilken mening agerandet ska tillskrivas. 
Det bidrar till att skapa en positiv bild av Vårdföretagets identitet (Weick, 1995). 
Organisationen framställs på det här sättet inte bara som en laglydig samhällsmedborgare utan 
också som ett företag som gör mer än vad lagen faktiskt kräver i skattehanteringen, vilket kan 
skapa en förstärkt självbild.  

6.3.2	  ANSVARSTAGANDE	  SOM	  KONKURRENSMEDEL	  
Vårdföretaget anser att det finns incitament att vara och uppfattas som en etisk arbetsgivare av 
omvärlden. Det finns en uppfattning om att etik och moral är en viktig fråga för omvärlden, 
och att därmed framstå som omoralisk medför negativa konsekvenser. 
 

De kronor vi skulle kanske skulle tjäna på det, de tappar vi så fort [knäpper med fingrarna], i 
upphandling, upphandlingsbilden av oss som bolag, bilden av oss som corporate citizen, 
mediebilden, eeh… attraktionskraft för läkare 

 
-Befattningshavare #1 Vårdföretaget 
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I citatet ovan pratar befattningshavaren om konsekvenserna av aggressiv skatteplanering. Det 
redogörs för att agerande som kan upplevas som tveksamt får negativa och kostsamma 
konsekvenser för Vårdföretaget. Uttalandet används för att positionera företaget i en 
omgivning där aggressiv skatteplanering framstår som skadlig för verksamhetens anseende. 
En viktig del i det gäller Vårdföretagets arbetsgivarvarumärke. Det har framhållits i flera av 
intervjuerna och dokumenten att en framtida utmaning för branschen är rekryteringen av nya 
medarbetare, där behovet av läkare anses öka. Nedanstående citat utvecklar etiken som en 
viktig del av arbetsgivarvarumärket: 
 

Ja men så är det ju när man söker nya arbetsgivare. Man vet ju att ni kollar inte i första hand på 
lönen, det är bra att man har bra lön, men det är ju..eh.. kompetensutveckling, och det är… finnas 
ett sammanhang, man ska vara stolt över sin arbetsgivare.   

-Vårdföretagarna 
 
Intervjupersonen berättar att det finns andra faktorer som påverkar valet av arbetsgivare än 
lön inom branschen. Det finns en tro om att det är viktigt för anställda att känna stolthet över 
sin arbetsgivare. Vilket förklaras vidare i citatet nedan: 
 

alltså i den typen av verksamhet vi bedriver, så tycker jag nog att det är ganska viktigt att man är… 
alltså etisk korrekt, tycker jag faktiskt. Det tycker jag faktiskt… Jaa. Just också för att man vet 
att… att vi granskas och med all rätt. Det välkomnas ju bara… Nä jag tror inte att någon skulle 
vilja stå och försvara något som kan anses vara tveksamt eller så. 

 
-Befattningshavare #3 Vårdföretaget 

 
Istället för att uttrycka sig termer av att känna stolthet över sin arbetsgivare framhåller 
befattningshavaren att ingen vill behöva försvara omoraliskt skattebeteende. Det uppfattas 
alltså som viktigt att företaget agerar i linje med de anställdas värderingar, vilket även 
förklaras nedan: 
 

...hur behöver vi jobba med vårt arbetsgivarvarumärke, en jättesvår fråga i den här branschen, för 
det är ett lite vitt begrepp dessutom. Så absolut, de här hänger väldigt mycket samman och också 
värderingarna…eh…vad ska man säga, vi är ett relativt värderingsstyrt företag av naturliga skäl. 

 
-Befattningshavare #2 Vårdföretaget 

 
Den berättelse som existerar i media accepteras inte inom organisationen, utan istället har en 
alternativ berättelse av företagets agerande analyserats fram från materialet. Den består av två 
olika tolkningsrepertoarer, att företaget agerar korrekt i sin hantering av skatter och att det är 
viktigt för relationen till omvärlden att Vårdföretaget hanterar skattefrågor korrekt. De båda 
tolkningsrepertoarerna relaterar till en uppfattning om att skatteplanering är något negativt, 
vilket kan vara en övergripande diskurs. Organisationer är inte isolerade från resten av 
samhället, utan de både påverkas och anpassas efter omvärlden (Angus-Leppan et al. 2012).  
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Vårdföretaget anpassar sin hantering av skattefrågor efter påtryckningar från samhället. 
Eftersom det finns en uppfattning om att det existerar krav och förväntningar i omvärlden för 
hur företaget ska agera, finns en tro att samhället kommer utkräva ansvar om förväntningarna 
inte uppfylls, exempelvis att det påverkar bilden av företaget som samhällsmedborgare 
negativt. Den berättelsen som utformas ovan är ett exempel på en tolkningsram som kan 
användas för att förstå händelser i omvärlden. Det vill säga berättelsen om att Vårdföretaget 
är ett företag som agerar korrekt och i linje med samhällets förväntningar. Den ger 
medlemmarna en anledning till att förkasta kritiken och därmed gemensamt förstå vad som 
sker (Maitlis, 2005). Den här typen av ramverk ger också en vägledning för framtida 
aktiviteter, eftersom hur verkligheten beskrivs och upplevs påverkar hur företaget agerar i 
framtiden (Pfeffer, 2005). Berättelsen används alltså som både ett verktyg i syfte att framhålla 
företaget som etiskt, och som en vägledning för framtiden. Berättelsens blir vägledande 
genom att den beskriver hur medlemmar i organisationen tänker och pratar om 
organisationens roll i samhället och konsekvenser av handlingar (Palazzo och Basu, 2008). 
Exempel på det är uttryck som “vi följer samhällets givna regler” och “good corporate 
citizen” som påminner om att beslut bör tas ur ett samhällsperspektiv. 

6.4	  SAMHÄLLSBYGGARNA	  	  

6.4.1	  DET	  ÄR	  ORÄTTVIST	  ATT	  ANDRA	  FÅR	  GÖRA	  VINST	  
Hur organisationer identifieras av sig själva är ett grundläggande ramverk för hur de bör 
agera. Gällande Vårdföretagets identitet återfinns ytterligare föreställningar där Vårdföretaget 
tar på sig en offerroll. Organisationen har fallit offer för att inte leva i enlighet med de 
förväntningar som samhället har. Upplevelsen är att de externa åsikterna är orättvisa: 
 

Jag menar det är ju skattekronor vi använder, varför är det okej att tjäna… varför är det okej att ha 
vinst i andra områden? Du kan… hela vägen fram till de facto att du kommer in hos läkaren, allt 
från bygget till städningen, och allting där kan du göra vinst men just att utföra… vårdtjänster och 
sen när du åker därifrån och åker till apoteket, där är det okej att tjäna pengar när du köper något 
där. 

 
-Befattningshavare Ägarföretaget 

 
Befattningshavaren upplever ett orättvist fokus där verksamheten som erbjuder den faktiska 
vårdprodukten får utstå kritik. Organisationen ses som en del av ett större ekosystem som 
behöver varandra för att kunna fortleva. Men ändå är vårdgivarnas vinster det som ifrågasätts 
av samhället. Följande två citat är del i samma tolkningsrepertoar: 

 
det är ingen som debatterar att de som säljer sängar och säljer läkemedel eller de som bygger 
sjukhuset ska göra vinst, men de som producerar den ska inte få göra det för att kunna 
återinvestera i sin personal eller i en röntgenmaskin som kostar massor med miljoner så att nej… 

 
-Befattningshavare #2 Vårdföretaget 
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...men om man delar upp det…men vafan städa ett sjukhus kan väl en entreprenör göra? Det kan 
väl ISS göra? Bygga sjukhus kanske…? Ju närmre man kommer i kontakt med människan... ju 
närmre människan du är ju svårare har folk att acceptera det här med vinst… 

 
-Befattningshavare #1 Vårdföretaget 

	  
En intressant del i hur tolkningsrepertoaren används är att företaget väljer att skifta 
ansvarfrågan om vinster i välfärden till att projicera den på andra delar av privat näring och 
ifrågasätta varför andra får göra vinst, men inte dem. Det är ett argument som är 
återkommande i omvärlden bland annat i politiska debatter. Det är också intressant då frågan 
ställs i kontrast till tidigare avsnitt i analysen där Vårdföretaget har konstaterat att samhällets 
förväntningar är viktiga att leva upp till (se 6.3.1).  När diskussionen gäller vinster i välfärd 
uppstår paradoxen att samhällets värderingar och förväntningar inte anses vara lika högt 
värderade som de anses vara i exempelvis hanteringen av skattefrågor. Det verkar råda en 
uppfattning om att kritiken om vinster i välfärden är omotiverad, då vinst tjänar ett syfte för 
Vårdföretaget vilket kommer utvecklas i nästa avsnitt. Kritiken mot skatteplanering är en 
uppfattning som är delad i större utsträckning av Vårdföretaget med samhället. Istället för att 
internalisera kritiken så visar intervjupersoner tecken på förvirring i citaten då budskapen 
upplevs innehålla en form av tvetydighet, vilket är typiska tillfällen då den meningsskapande 
processen är användbar (Weick, 1995; Maitlis och Sonenshein, 2010). Förvirringen som 
intervjupersonerna ger uttryck för genom att ifrågasätta debattens riktning och andra aktörers 
vinstintresse behöver ersättas med en mening som kan hjälpa organisationens medlemmar att 
skapa förståelse för händelserna. Det görs genom att berättelsen om Vårdföretagets identitet 
utvecklas. 

6.4.2	  BÄTTRE	  VÅRD	  GENOM	  VINST	  
Det finns många olika intressen och åsikter om den privata välfärdssektorn som sträcker sig 
utanför den direkta frågan om hur skatter hanteras. Frågor som vilka bolagsformer som ska 
tillåtas, hur verksamheter bör bedrivas och vinstintressen har diskuterats både i media,  
politiken och i samhället. Med andra ord finns det många olika externa aktörer som tillskriver 
Vårdföretaget en identitet. Det blir därmed viktigt för organisationen att etablera berättelsen 
om företagets egen identitet som fylls med en mening som anställda kan relatera till och 
vägledas av. Det är särskilt viktigt i utmanande branscher som präglas av förändring (Maitlis, 
och Sonenshein, 2010). 
 
Vårdföretaget framhåller sig själva som ett företag med ett högre syfte än att enbart leverera 
vinst till aktieägarna: 
 

Vi behöver ju självklart också generera vinst, men det gör vi för att tillföra verksamheten, för att 
kunna investera. För att på så sätt utveckla, så det är inte så att vi bara är nöjda med så som det är 
utan vi vill ju också kunna utveckla och göra bra och innovativa saker också. 

 
-Befattningshavare #3 Vårdföretaget 
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Befattningshavaren beskriver att företaget är ett viktigt tillskott i vårdsektorn då företagets 
möjligheter till vinster kan driva utvecklingen av vården framåt. Det ses även som företagets 
primära ansvar: 
 

Vi är ju en aktör inom vård och omsorg vi har ju självklart ett ansvar att tillhandahålla eh... vård 
och omsorg av högsta kvalitet och vi har ett ansvar att göra rätt för oss som en aktör i den här… 
det här ekosystemet som är bolaget… 

 
-Befattningshavare #1 Vårdföretaget 

 
Organisationen anses inneha ett samhällsansvar genom att utveckla vården och erbjuda 
tjänster av hög kvalitet. Samhällsansvaret sammanfaller med företagets affärsidé, alltså 
genom att Vårdföretaget bedriver en välskött affärsverksamhet tar organisationen ansvar för 
samhället. Det utvecklas i de två citaten nedan, då utvecklingen av vården leder till högre 
vinster och en effektivare välfärdssektor: 

 
Alltså vi vill ju vara en samarbetspartner till det offentliga och speciellt i Sverige där väldigt 
mycket av vår verksamhet är skattefinansierad men för att kunna bli det så får vi jobba lite 
smartare, lite fiffigare och vara lite mer innovativa, kortare beslutsvägar och så vidare men det är 
ju också ett sätt att bidra till samhällsnyttan 

 
-Befattningshavare #2 Vårdföretaget 

 
Produktivitet låter fult i det här sammanhanget, men det är faktiskt inte det. Eh… vi måste 
utveckla hälsosektorn för att klara det här. Annars kommer det inte att gå… Och för att göra det så 
krävs, min åsikt, så krävs det att entreprenörer kan komma in och göra en hacka på att utveckla det 
här. 

-Befattningshavare #1 Vårdföretaget 

Tolkningsrepertoaren redogör för en alternativ syn på vinstintresset inom vårdsektorn och kan 
ses som en motreaktion mot den debatt som finns. Vinster anses inte ske på bekostnad av 
kvalitet utan organisationen beskrivs som en sund och nödvändig del i samhället, som driver 
utvecklingen framåt genom att tillåtas inneha ett vinstintresse. Eftersom organisationens 
medlemmar identifierar sig med den här beskrivningen förklarar tolkningsrepertoaren också 
den förvirring som uttrycks över att andra aktörer får generera vinster men inte dem själva. 
 
Det motstånd organisationen identifierat i samhället är en konflikt mellan organisationens 
självdefinierade ansvar och intressenternas ansvarsutkrävande. Den typen av motsättningar 
kan leda till vissa problem, ett exempel på det kan innebära att processen för meningsgivande 
blir bristfälligt och således skapar snäva tolkningsramar. Det är många olika aktörer som är 
aktiva i processen att tillskriva privata välfärdsföretag en identitet och mening, till exempel 
media, politiker och den allmänna opinionen. Det kan uttryckas som att det finns en hög grad 
av engagemang i den meningsgivande processen hos intressenterna (Maitlis, 2005). Därför är 
det viktigt att företagsledningen också tar en aktiv roll i processen för meningsgivande så att 
inte beskrivningen av verkligheten utelämnas åt omvärlden (Maitlis, 2005).  
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Den här tolkningsrepertoaren används av företagsledningen i syftet att själva skapa en 
identitet (Weick, 1995). Det som upplevs av omvärlden som något negativt (vinster) 
framställs istället som något positivt. Vinstintresset legitimeras som någonting ädelt då det 
leder till bättre vård, vilket är en omdefiniering av vad vinst i välfärden är för något. Det är 
genom vinsterna Vårdföretaget kan utveckla samhället och vara en sann samhällsmedborgare. 
Organisationens medlemmar kan även använda den rationaliseringen som en vägledning i sitt 
arbete (Palazzo, Krings och Hoffrage, 2011). Det ses som centralt att vara kostnadseffektiv då 
det innebär ett ansvarstagande för hanteringen av skattemedel och ett ansvarstagande mot 
samhället då det leder till bättre kvalitet i förlängningen. 

6.4.3	  DET	  INEFFEKTIVA	  OFFENTLIGA	  
En tredje del i berättelsen om hur företaget tar ansvar är tolkningsrepertoaren om förhållandet 
med, och i, den offentligt drivna sjukvården. I skapandet av sin egen identitet måste 
förhållandet till och positionen i omvärlden definieras (Weick, 1995). Om Vårdföretaget 
identifierar sig som en verksamhet som genom att generera vinster förbättrar vården, skapar 
Vårdföretaget också en konstruktion av omvärlden som de måste förhålla sig till. 
Konstruktionen om offentlig sektor, som konkurrent och samarbetspartner, beskrivs i 
dokumenten och intervjuerna som viktiga pusselbitar för hur organisationen ser på sig själv.  
En viktig del av Vårdföretagets identitet är att branschen står inför utmaningar och behöver 
förbättras. Den offentliga delen av välfärdssektorn ses därför inte som fulländad och beskrivs 
även i vissa fall som bristfällig: 
 

Det finns vinstbegrepp i privatverksamhet, men du har ju ändå kostnadsramar att förhålla dig till 
även om du är offentlig. Bara för att du är offentlig innebär det inte att du kan liksom ösa på.. och 
liksom… göra vad, vad som helst med pengar. Där har du ju också ramar att förhålla dig till. 
Någonstans där måste man ju också säga att nä, nä idag blev det ingen sylt till pannkakan 

 
-Befattningshavare #1 Vårdföretaget 

 
Befattningshavaren utvecklar här tanken att även offentlig sektor möter kostnadsrestriktioner 
trots avsaknaden av vinstkrav. Det vill säga det existerar inte obegränsat med resurser inom 
den offentliga vården, vilket beskrivs med exemplet att resurserna inte alltid räcker för sylt till 
pannkakorna. Vidare upplevs en avsaknad av instrument för att kunna kvantifiera och mäta 
vårdkvalitet hos beställarna, vilket blir relevant i debatten om huruvida det finns skillnader i 
privat kontra offentlig vårdkvalitet:   
 

“man har inte definierat vad god kvalitet är i vård och omsorg inom Sverige. Utan det är precis 
som vädret. Vad tycker du […] på en 10-gradig skala? Och det finns också… flera studier inom 
socialstyrelsen som säger att vi pumpar in miljardersmiljader i verksamhet som vi vet, att vi skadar 
barn, patienter, brukare i Sverige idag för att vi inte har metoder.” 

 
-Vårdföretagarna 
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Det offentliga beskrivs sakna metoder för att definiera vad god kvalitet är i vården. Med en 
sådan syn kan uttalanden (som saknar evidensbaserad koppling) om att vårdkvaliteten är 
bättre i det offentliga med enkelhet avfärdas. Samtidigt kritiseras också det offentliga och 
påstås vara direkt skadligt genom studier som anses legitimt kunna mäta vårdkvaliteten.  
Sammantaget skapar det en bild av lågt förtroende för både bedrivandet av offentlig vård men 
också hur kvalitet mäts.  
 
Framställningen av vårdkvalitet är viktig även för Vårdföretaget där de menar att vård i 
offentlig regi inte nödvändigtvis är en garant för hög kvalitet. Speciellt då produktiviteten 
anses vara låg och kräver förbättring för att undvika enorma skattehöjningar. Det kan syfta till 
att både förminska den kritik vårdkvaliteten i egen regi fått utstå men också till att vilja få 
fram en balanserad diskussion om olika aktörer på marknaden.  
 

“Ja det är klart att man kan förstå… men bara för att det är offentligt behöver det inte innebära att 
det är bra kvalitet, eller effektivt resursutnyttjande… det kan ju vara dyrt och dåligt även om det 
sker inom ramen för kommunal eller landstingsdriven verksamhet.” 

 
-Befattningshavare #3 Vårdföretaget 

 
“Jaa, det finns ett antal uträkningar, som visar, Sveriges Kommuner och Landsting har gjort en 
uträkning som visar att med nuvarande produktivitet i hälsosektorn, så behöver skatten höjas med 
15 kr per hundralapp för att hantera den här efterfrågan.” 

-Befattningshavare #1 Vårdföretaget 
 
Innehållet i den framanalyserade tolkningsrepertoaren framhåller alltså att offentlig sektor inte 
bör upplevas som en garanti för hög kvalitet och resurseffektivitet. Det finns därmed ett 
behov för förbättring av både  kvalitet och effektivitet som privata företag kan uppfylla. 
Berättelsen är uppbyggd av tre olika tolkningsrepertoarer: det är orättvis att privata utförare 
inte får generera vinster, att vinster är nödvändigt för att uppnå en utveckling och att ett behov 
av den utvecklingen existerar på grund av att offentlig sektor är ineffektiv. Berättelsen skapar 
en form av identitet som en reaktion på kritiken mot vinster inom välfärdssektorn. Identiteten 
kan ses som avgörande för hur verkligheten uppfattas och vilken roll organisationen har i den 
(Weick, 1995). Verkligheten som iscensatts legitimerar organisationens existens och syfte. 
Berättelsen legitimerar den externa kritiken gällande vinster genom att tillskriva 
organisationen ett syfte som kan rationalisera ett vinstintresse, det vill säga att vinst är 
nödvändigt för att förbättra den ineffektiva välfärdssektorn. Berättelsen innebär därmed inte 
bara att vinst ses som legitimt, utan att det är en del av Vårdföretagets samhällsansvar och 
nödvändigt för att uppnå en högre samhällsnytta. Det är ett exempel på meningsskapande 
inom organisation eftersom den framhåller en utveckling av rimliga antaganden som används 
för att rationalisera en extern kritik och skapa en positiv uppfattning om organisationen 
(Weick, 2005). 
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6.5	  SAMMANFATTNING	  AV	  ANALYSEN	  	  
Vi har analyserat fram åtta tolkningsrepertoarer som användas inom Vårdföretaget. 
Relationerna mellan tolkningsrepertoarerna producerar berättelser som används på olika sätt 
för att skapa mening av omvärlden, organisationen och deras handlingar. Berättelserna skapar 
tillsammans en tolkning om hur bilden av skatt och ansvar konstrueras inom organisationen. I 
analysen presenteras tolkningsrepertoarerna och berättelserna för att skildra 
samhällsdiskursen om vårdföretags skatteplanerande, hur den uppfattas av Vårdföretaget och 
hur den hanteras. 
 
Den första delen behandlar den attack som organisationen upplever från media. Den andra 
berättelsen bistår medlemmar med ett verktyg som kan användas som ett försvar av 
organisationen. Kritiken hanteras genom att media tillskrivs egenskaper som minskar deras 
trovärdighet och på så sätt fråntar dem rätten till ansvarsutkrävande. Organisationen erkänner 
vissa problem inom branschen men distanserar sig från problematiken då den inte stämmer 
överens med deras identitet. Det görs genom att beskriva Ägarföretaget som en seriös aktör 
som och dem själva som bättre än deras konkurrenter. I den avslutande delen används 
berättelserna till två saker, först i syfte att skapa en alternativ verklighetsbeskrivning om hur 
skattefrågan hanteras och sedan för att utveckla organisationens identitet. Den alternativa 
beskrivningen inbegriper att organisationen hanterar skatter korrekt efter samhällets normer 
och förväntningar vilket ger medlemmarna en anledning till att förkasta utomstående kritik 
och bibehålla en positiv uppfattning om organisationen. Identiteten som konstrueras 
legitimerar organisationens verksamhet, vinstintresse och arbete för att ta ett samhällsansvar. 

	  

7.	  SLUTSATS	  

De intervjuade respondenterna använder sig av olika tolkningsrepertoarer för olika ändamål. 
Tillsammans skapar tolkningsrepertoarerna berättelser som tillskriver mening till agerande 
om skatt och ansvar i en större kontext. Bilden av skatt och ansvar konstrueras därmed genom 
användandet av meningsskapande och berättelser. Det insamlade materialet och de 
framanalyserade berättelserna bistår även med en möjlighet att identifiera en tolkning av hur 
konstruktionen av skatt och ansvar inom organisationen ser ut. Vårdföretaget identifierar sig 
själva som en nödvändig del i samhället då de erbjuder ett alternativ till ineffektiv offentlig 
verksamhet. Vidare beskrivs en syn på organisationen som etiskt medveten. Ur det 
perspektivet upplever organisationens medlemmar att skatter hanteras utifrån ett 
samhällsperspektiv med en syn på företaget som en samhällsmedborgare. Skattehanteringen 
ses därför som korrekt och som att yttre krav efterlevs. Det innebär att medlemmarna anser att 
det finns både ett legalt och moraliskt ansvarstagande, alltså att både lagen och samhällets 
givna regler efterföljs. 
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Det moraliska ansvarstagandet för skattefrågor ses även som en konkurrensfördel då 
ansvarsutkrävandet från samhället vid tvivelaktigt beteende skulle vara skadligt för 
organisationen. Genom att följa samhället förväntningar ser därmed Vårdföretaget en 
möjlighet att fortleva och generera vinster, som kan användas för att utveckla vård och 
omsorg. En viktig del av Vårdföretagets slutgiltiga samhällsansvar beskrivs därför som att 
leverera en högkvalitativ och prisvärd tjänst som kan förbättra branschen. 

7.1	  AVSLUTANDE	  REFLEKTIONER	  
Vårdföretaget och branschen som helhet har som tidigare beskrivits fått utstå stor kritik för 
skatteplanering. De berättelser som beskrivits används på olika sätt i en meningsskapande 
process för att hantera kritik, skapa en identitet och för att förstå omvärlden. Processen skapar 
en tolkningsram som används internt inom organisationen av medlemmarna för hur världen 
bör uppfattas och hur de ska agera i den (Palazzo, Krings och Hoffrage, 2011). 
Tolkningsramen används även för att rationalisera tidigare händelser och rättfärdiga 
organisationens agerande. Ett problem som kan uppstå är att dessa tolkningsramar inte är i 
överensstämmelse med omvärldens uppfattningar utan att det istället skapas en blindhet. Det 
beror på att internt skapade tolkningsramar riskerar att utformas ur ett perspektiv som inte 
inbegriper omvärldens uppfattningar om vad som är moraliskt, till exempel på grund av 
missuppfattningar (Palazzo, Krings och Hoffrage, 2011). Skatteplanering som begrepp 
omfattas av en komplexitet där den moraliska aspekten är svår att definiera, var börjar och 
slutar gråzonen? Bara för att organisationen säger och upplever att de agerar efter samhällets 
förväntningar behöver det därmed inte stämma. På grund av att tolkningsramarna sprids inom 
organisationen genom interaktioner, socialiseringsprocesser och rättfärdigar tidigare agerande 
kan det också vara svårt för Vårdföretaget att identifiera eventuella problem och anpassa sig 
efter dessa. 
 
Berättelserna som används som försvarsmekanism hanterar kritik riktad mot Vårdföretaget, 
särskilt gällande agerandet i skattefrågor, genom att kritiken betraktas som icke legitim av 
organisationen. Med andra ord finns inga enhetliga uttryck av befattningshavarna för 
förståelse av samhällsdiskursen om privata vårdföretag. Ur ett meningsskapande perspektiv är 
det inte särskilt förvånade, då den meningsskapande processen innebär att tidigare agerande 
rationaliseras genom rimliga antaganden (Weick, 1995). Som utomstående betraktare går det 
däremot att ifrågasätta om diskurserna som framställs i media mot företaget, Skatteverkets 
syn på branschen, kritiken från samhällsopinionen och politiker är obefogad, eller om 
företagets meningsskapande leder till angreppssätt som begränsar det egna agerandet.  
 
Ett tecken på sådan blindhet återfinns i motsägelsen mellan två av de olika berättelserna. 
Skatteplanering beskrivs som oetiskt och något som samhället inte accepterar av 
organisationen därför menar Vårdföretaget att de hanterar skatter enligt de sociala normerna. 
Däremot ryms inte vinstfrågan inom de krav från omvärlden som Vårdföretaget ämnar 
uppfylla. De båda typerna av kritik har dock utgångspunkt i en diskurs som handlar om 
ansvarsfullt utnyttjande av skattemedel. Att de två ses som separata av Vårdföretaget kan vara 
en förklaring till varför synen på anpassning efter samhällets förväntningar skiljer sig.  
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Det är också viktigt att poängtera att det finns ett tolkningsutrymme i skattehanteringen där de 
sociala normerna utöver lagarna är svåra att identifiera, det vill säga vad som ska ses som rätt 
skatt. Det finns därmed en risk att Vårdföretaget har misslyckats i identifieringen av 
samhällets krav i sitt eget meningsskapande vilket också kan förklara varför organisationen 
har fått utstå kritik. 
 
Ett viktigt problem för Vårdföretaget är därför att identifiera och anpassa sig efter samhällets 
normer i skapandet av sin identitet för att vinna legitimitet (Weick, 1995). Privat vård måste 
leva upp till en högre standard än det offentliga, då outsourcing av offentlig verksamhet vore 
meningslös om slutresultatet är sämre. Det finns alltså ett inneboende krav av samhället att 
Vårdföretaget måste prestera på ett sätt som upplevs bättre än det offentliga. När 
Vårdföretaget tillskriver den kritiska samhällsdiskursen en ideologisk ståndpunkt för att 
avfärda den, finns en risk att legitima skäl till kritik bortses ifrån på grund utav en för snäv 
verklighetsbeskrivning vilket skapar svårigheter för organisationen att anpassa sig efter 
samhällets förväntningar. Det kan alltså vara så att både organisationen och samhället är 
överens om vad målet är men inte om hur det ska uppnås eller hur verkligheten ser ut. För att 
förenkla vill vi använda oss av Gustav Möllers citat: “varje förslösad skattekrona är en stöld 
från folket”. Det handlar alltså för Vårdföretaget att skapa en samsyn med samhället om vad 
en förslösad skattekrona faktiskt är. Således kan en för snäv tolkningsram av verkligheten 
vara en förklaring till varför organisationen får utstå kritik och ökar förståelsen för varför 
organisationer tillämpar strategier för minskad beskattning som kan uppfattas som 
omoraliska. Det innebär att teori om meningsskapande (Weick, 1995; Weick, et. al, 2005; 
Maitlis, 2010) kan tillämpas för att öka förståelsen om varför organisationer agerar 
kontroversiellt i bland annat skattefrågor. 
 

7.2	  FÖRSLAG	  TILL	  VIDARE	  FORSKNING	  
Uppsatsens generaliserbarhet har begränsningar som är förenade med det metodologiska 
tillvägagångssättet. Vi har undersökt diskurser inom Vårdföretaget, Ägarföretaget och 
Vårdföretagarna. De tolkningsrepertoarer och berättelser som tillsammans konstruerat synen 
på skatt och ansvar är starkt beroende av den sociala verkligheten, det vill säga att språket och 
agerandet blir färgat av de interna processerna som existerar inom organisationskulturen. Det 
är rimligt att anta att aktörer inom vårdbranschen med liknande ägarförhållanden och syfte 
utstår samma typ av extern påverkan som Vårdföretaget gör. De tolkningsrepertoarer som vi 
identifierat kan därför i viss utsträckning antas ge uttryck för diskurser som existerar inom 
den specifika branschen, ett exempel på det är tolkningsrepertoarerna som används om media 
av Vårdföretaget. Ett förslag till vidare forskning vore därför att genomföra liknande studier 
med ett flertal aktörer för att på så sätt kunna identifiera vilka diskurser som är lokala och 
vilka som förekommer inom branschen som helhet. Vilket också blir relevant för framtida 
lagstiftare, för CSR-arbete och för att skapa en större förståelse för välfärdsföretags 
perspektiv i diskussioner om skatt, ansvar och vinster i välfärden. Ett annat intressant 
perspektiv, som vi gärna haft mer kunskap om innan uppsatsens genomförande, vore att 
kartlägga samhällsdiskursen om privat välfärd.  
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En större kunskap om hur samhällsdiskursen ser ut ger också framtida studier en bättre 
möjlighet att ställa relevanta frågor och kunna dra bättre slutsatser. Det skulle också vara 
intressant med studier som fokuserar på hur organisationer uppfattar och tar till sig de 
förväntningar och åsikter som existerar i samhället, om bland annat skatteplanering. Vidare 
kan ett liknande ramverk av meningsskapande och diskurspsykologi tillämpas på andra 
områden som uppfattas som kontroversiella, exempelvis ersättning till höga 
befattningshavare, för att utveckla förståelsen om företags agerande i kontroversiella frågor. 
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BILAGA	  1	  
INTERVJUGUIDE VÅRDFÖRETAGET/ÄGARFÖRETAGET 
 
Bakgrundsinformation: 
Namn 
Ålder 
Befattning 
Ansvarsområde 
Tidigare erfarenheter 
 

Allmänt: 
-Vad är syftet med verksamheten? 
-Hur ser du på den bild som ges av Vårdföretaget/vårdbranschen i media? 
-Hur ser relationen ut mellan Vårdföretaget och Ägarföretaget? 
Följdfråga: Hur ser Ägarföretagets inflytande ut i beslutsfattandet angående ekonomiska 
beslut? 
-Har du/ni någon kontakt med Ägarbolaget? Vad handlar den om? 
 

Skatt: 
-Är du involverad i arbetet med företagets skattefrågor? Hur ser ditt arbete ut där? 
-Vad är din uppfattning om hur man agerar etiskt som företag i skattefrågor? 
-Har ni något etiskt ramverk eller liknande för specifikt skattefrågor? 
-Är man tillräckligt etisk om man följer lagen? 
-Hur agerar du i situationer där du är osäker på vad som är rätt?  
-Hur ser du på transparensen gällande skattefrågor?  
 
Skatteplanering: 
-Vad är din inställning till skatteplanering?  
Följdfråga: Vad vore att gå över gränsen? 
-Pratar ni om skatteplanering på kontoret någon gång? Hur pratar ni om det? 
-Kan du beskriva hur ni arbetar med inköpt skatterådgivning?   
 
Ansvar: 
-Vilka intressenter finns det i bolaget som du ser det? Hur ser du på dem? 
-Ingår det i dina arbetsuppgifter att balansera olika intressenters intressen? På vilket vis? 
-Skulle du säga att Vårdföretaget har ett samhällsansvar? Hur ser det ut? 
-Har Vårdföretaget förhållningssätt till skatt och samhällsfrågor förändrats över tid?   
-Anser du att skatt är eller bör vara en del av företagets CSR-arbete? Varför/varför inte? 
-Har vi missat någonting som du tycker att vi borde ta upp eller veta? 
  



52	  
	  

BILAGA	  2	  
INTERVJUGUIDE VÅRDFÖRETAGARNA 

-Vad är syftet med Vårdföretagarna som organisation? 
-Vad är syftet med ett vårdföretags verksamhet? 
-Hur ser relationen mellan vårdföretagarna och era medlemsföretag ut?  
-Vilket inflytande har ni över medlemmarna? 
 
-Skulle du säga att privata vårdföretag har ett samhällsansvar? Hur ser det ut? 
-Hur ser du på relationen mellan vinst och samhällsansvar? 
-Hur ser du på den bild av privata vårdföretag som förmedlas av media? 
-Ser du någon skillnad gällande normer för hur privata / offentliga vårdföretag? 
 
-Anser du att skatt är eller bör vara en del av medlemmarnas CSR-arbete? Varför/varför 
inte? 
-Vad är din uppfattning om hur man agerar etiskt i skattefrågor? 
-Är man tillräckligt etisk om man följer lagen? 
-Erbjuder ni era medlemmar någon form av ramverk för hantering av skattefrågor? 
-Pratar ni om skatteplanering på kontoret någon gång? Hur pratar ni om det? 
-Hur viktigt är det med transparens? Är transparensen viktigare inom vissa områden? 
-Ingår redovisning av skatter i transparenskraven? Varför/varför inte? 

-Har vi missat någonting som du tycker att vi borde ta upp eller veta? 

 
 


