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FÖRORD 
 
Att diskutera och resonera med kunniga och motiverade människor är alltid mycket 
inspirerande och intressant. Att när det, trots stor arbetsbelastning, alltid finns tid för 
diskussioner och resonerande kring både ”tunga” frågor och triviala petitesser, har lett till 
att arbetet med denna undersökning blivit flerdimensionellt och mycket intressant. 
Ämnen som vi berör i denna undersökning kan i vissa fall vara känsligt, men vi upplevde 
inte att några problem med avseende på detta, funnits under resans gång. Vi måste rikta 
våra varmaste tack till alla respondenterna på Wassara AB, KGS AB, Kimit AB, MTAB 
och LKAB som vi intervjuat. Även ska ett stort tack riktas till Anders Hedström på 
LKAB:s koncernkontor som bidragit i diskussioner och resonemang kring ämnet, men 
även ”öppnat” många dörrar, som lett till att denna undersökning blev genomförbar.  Vi 
vill även rikta ett stort tack till vår handledare vid Luleå Tekniska Universitet, Docent 
Anders Nilsson som stöttat, diskuterat och kommit med konstruktiv feedback under 
arbetets gång. Må gott! 
 
 
Tack! 
 
 
 
 
 
______________________                              _______________________ 
 
Andreas Starenhed   Rickard Paavola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
The pricing of transactions between subsidiaries is always a topical issue for internal 

discussions. How the group management measure and control the subsidiary's 

transactions, can cause steering effects on the basis of their choice of transfer pricing 

model. This investigation has taken out to examine the effects that management’s choice 

of transfer pricing model can bring in the subsidiaries, and to examine the parameters 

that can show how the corporate management changes in the internal pricing of 

transactions. 

 

The purpose of the study is designed to show the steering impact of a implemented 

transfer pricing model can provide in a subsidiary, and clarify the parameters that are 

relevant to the management’s choice of transfer pricing model. The empirical 

investigation was carried out by interviews with leading figures in a number of 

subsidiaries, in which a number of fictitious case was presented and witch they had 

analyze and take a stand to. The case began with two different transfer models (IPM), the 

market price and cost-plus model. Depending on the IPM, which was implemented in 

each case the results were somewhat different, and control the effects differed between 

the case and subsidiaries. From a corporate management perspective, the investigation 

has also revealed that the number of parameters that form the basis for selection of IPM 

should involve more than the management’s now used parameters. The conclusions of 

the investigation leading to, is that the steering effects occur depending on the degree of 

influence of specific parameters, parameters that today not lie’s as the basis for selection 

of IPM but which affects in a greater extent than the already established parameters. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAMMANFATTNING 
 
Prissättningen av de interna transaktionerna mellan dotterbolag inom koncerner är alltid 

ett aktuellt ämne för interna diskussioner. Hur koncernens mätning och styrning av 

dotterbolagens interna transaktioner sker, kan medföra styreffekter med utgångspunkt 

från valet av internprissättningsmodell. Denna undersökning har tagit utgångspunkt i att 

undersöka vilka styreffekter som valet av internprissättningsmodell kan medföra inom 

dotterbolagen, samt att undersöka vilka parametrar som kan aktualiseras för koncernen 

vid förändringar av prissättningen på interna transaktioner.  

 

Syftet i undersökningen avser att visa på vilka styreffekter en implementerad 

interprissättningsmodell kan ge i ett dotterbolag, samt tydliggöra de parametrar som är av 

betydelse för en koncerns val av interprissättningsmodell. Den empiriska undersökningen 

skedde genom att ledande personer inom ett antal dotterbolag intervjuades där ett antal 

fiktiva case presenterades, som de fick ta ställning till. Dessa case tog avstamp i två olika 

internprissättningsmodeller (IPM), marknadspris och Cost-plus modellen. Beroende på 

vilken IPM som implementerades i respektive case blev resultaten till viss del olika, och 

styreffekterna skilde sig åt utifrån case och mellan dotterbolag. Ur koncernens perspektiv 

har undersökningen även visat på att antal parametrar som ingår som beslutsunderlag för 

valet av IPM bör innefatta mer än koncernens idag använda parametrar. De slutsatser som 

undersökningen leder fram till är att styreffekter uppstår beroende på grad av påverkan 

från specifika parametrar, parametrar som inte ligger som grund för valet av IPM men 

som påverkar i större grad än de redan fastställda parametrarna. 
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1. INTRODUKTION  
Det inledande kapitlet belyser bakgrunden till D-uppsatsen samt underliggande 
problemdiskussion som utmynnar i studiens syfte och undersökningsfrågor. Kapitlet innehåller 
även studiens avgränsningar.  

1.1 Bakgrund  
Hur de interna transaktionerna mellan dotterbolagen prissätts har länge varit 
ett aktuellt ämne för diskussioner inom koncerner. Med utgångspunkt från hur en 
koncerns mätning och styrning av dotterbolagens interna transaktioner sker, har en 
diskussion förts med LKAB koncernen, med avseende på att undersöka de 
styreffekter som deras internprissättningsmodeller (IPM) eventuellt kan medföra. Med 
utgångspunkt ur denna diskussion har denna uppsats utmynnat i att undersöka vilka 
styreffekter som valet av en IPM kan medföra, samt att undersöka vilka parametrar 
som kan vara av betydelse inför beslut om förändringar av prissättningen på 
koncernens interna transaktioner.  

1.2 Problemdiskussion  
Koncerner, multinationella som nationella strävar nästan alltid efter att vinstmaximera 
dotterbolagens verksamheter och för att uppnå detta vill koncernen hitta möjligheter 
att utvärdera och mäta dessa verksamheter efter de mål och strategier som finns 
uppsatta (Borkowski, 1992). I ekonomistyrningen av dotterbolagen kan ett flertal olika 
modeller komma till användning beroende på vilken typ av verksamhet som 
dotterbolaget bedriver, och ekonomistyrning kan ske genom att resultat, omsättning 
eller kostnader mäts (Anthony & Govindarajan, 2007, s 144 ff). Denna 
ekonomistyrning utgår ofta från att dotterbolagens verksamhet och försäljning riktas 
mot externa kunder, men försäljning kan även ske mellan dotterbolagen och även 
mellan koncernmodern och dotterbolagen (Borkowski, 1992). I dessa fall av interna 
transaktioner, ingår de sålda produkterna eller tjänsterna i en intern värdekedja inom 
koncernen. Detta scenario ligger ofta till grund för diskussioner om principen 
huruvida koncernen ska köpa eller tillverka vissa detaljer eller produkter själv 
(Anthony & Govindarajan, 2007, s 244). En värdekedja av detaljer eller produkter 
mellan dotterbolag eller mellan dotterbolag och koncernmodern kan se ut på ett antal 
olika sätt likt konstruktion – produktion – användande eller konstruktion – produktion – 
försäljning (Palaneeswaran, Kumaraswamy & Zhang, 2000).  
 
Beroende på vilken typ av länk som finns mellan leverantör och köpare i värdekedjan, 
exempelvis konstruktion, produktion eller försäljning, kan värdet som transaktionen 
mellan leverantör och köpare skapar, ibland utgå från att ansvar och risk fördelas 
mellan köpare och leverantör i en koncern (Porter, 2004, s 48). Hur dessa interna 
transaktioner samordnas och vilka samband som finns mellan leverantör och köpare 
komplicerar mätning och styrning av bolagens respektive verksamhet, vilket innebär 
att hanteringen av dessa trasaktioner måste regleras och överenskommelser bör ske 
mellan de inblandade parterna i koncernen (Van Helden et al, 2001).  
 
Detta scenario med reglering och överenskommelser om transaktioner och vilket pris 
som ska betalas för detaljerna eller produkterna mellan leverantören och köparen, det 
vill säga vad ska ligga till grund för internprissättningen mellan dotterbolagen ligger 
ofta till grund för interna konflikter och diskussioner inom koncernen (Chan, 1998). 
Internprissättningen, som i praktiken definieras som vad ett dotterbolag i en koncern 
debiterar för en detalj eller produkt till ett annat dotterbolag i samma koncern kan ske 
på ett flertal olika sätt (Borkowski, 1992). Vidare finns det inte någon övergripande 
optimal modell som kan appliceras för att lösa dessa interna diskussioner och 
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konflikter, och interprissättningen måste anpassas till de rådande förhållanden som 
existerar inom koncernen (ibid).  
 
De övergripande syftena med internprissättning är enligt Borkowski (1992) att 
vinstmaximera verksamheterna i de olika bolagen inom koncernen samt att mäta deras 
prestationer. Syftet med internprissättningen är enligt Holmstrom och Tirole (1991) att 
när flera avdelningar eller bolag inom en koncern är ansvariga för produktion, 
utveckling, eller marknadsföring av en produkt skall dotterbolagen även ta del av 
intäkterna den genererar vid en försäljning (ibid). Internprissättningen bör utformas så 
att modellerna är enkla att förstå samt att de skall bidra till en ökad 
målöverensstämmelse, med syfte att underlätta beslut som skall verka i linje med 
företagets eller avdelningens mål och eller strategi (ibid). Det finns ofta underliggande 
strategier, så kallade interprissättningsstrategier bakom utformningen av 
internprissättningen (Anthony & Govindarajan, 2007, s 245). Hur dessa strategier är 
utformade beror bland annat på syftet med prissättningen och detta påverkas av vilka 
styreffekter som skall uppnås, verksamhetens art och beskaffenhet samt typ av prissatt 
produkt (ibid). 
 
Vid internprissättningen använder koncerner ofta fyra vanliga prissättningsmodeller, 
marknadspris vilket kännetecknas av det pris som tillämpas för försäljning av 
produkterna utanför företaget eller koncernen (Holmstrom & Tirole, 1991). En annan 
modell är förhandlingsprissättning, ett pris som är fastställt genom förhandling mellan 
de aktuella bolagen eller avdelningarna och den tredje är en kostnadsprissättning där 
priset beror av tillverkningskostnaderna plus andel i overhead kostnaderna (ibid). Till 
sist en modell benämnd ”Cost-plus” vilken skapas genom självkostnad plus en fastställd 
vinstmarginal (Holmstrom & Tirole, 1991). 
 
Cost-plus modellen baseras på totala kostnaden för produktionen fram till 
transaktionstillfället och på det läggs ett procentuellt pålägg vilket beräknas genom att 
en lämplig del av bruttovinsten görs om till en procentsats (Anthony & Govindarajan, 
2007, s 759). Marknadspriset skall vara bestämt efter armlängdsprincipen, vilket 
innebär att priset bestäms genom analys av försäljning av likadana eller liknande varor 
mellan företag utanför det aktuella företaget eller koncernen (ibid). Vilken modell av 
dessa två som är lämplig att använda beror helt på vad syftet med internprissättningen 
är, vilka mål eller strategier som skall uppnås (ibid).  
 
Vilken internprissättningsstrategi företaget har kan bero på olika parametrar, 
exempelvis vilket syftet är med transaktionen samt om det överhuvudtaget går att 
använda vissa modeller då det kan saknas en marknad för de tillverkade varorna externt 
(Holmstrom & Tirole, 1991). Syftet och målet med den valda 
internprissättningsstrategin behöver inte alltid utgå från, att på ett rättvist sätt fördela ut 
vinsterna i koncernen utefter var i värdekedjan de upparbetas. Det kan istället vara så 
att koncernen väljer internprissättningsstrategi för att fördela vinsterna där det för 
företaget är mest gynnsamt (Baldenius, Melumad & Reichelstein, 2003). Enligt Adams 
och Drtina (2008) kan ett fel avvägt internpris leda till problem för organisationen och 
kan få styreffekter likt uteblivna investeringar vilket kan påverka 
produktionskapaciteten. Det är svårt att skapa det ultimata internpriset vilket leder till 
att väsentliga parametrar utifrån strategier och mål bör identifieras och tas i beaktning 
vid val av IPM (ibid).  
 
Vid implementering av en IPM finns det risk att styreffekter likt suboptimering och 
motstånd uppstår, det vill säga att chefer vrider informationen för att passa deras syften 
samt att motstånd till förändring kan skapas inom organisationen om 
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internprissättningen tillämpas på ett felaktigt sätt (Colbert & Spicer, 1985). Borkowski 
(1992) framhåller vidare att det inte heller går att använda en universal modell för 
internprissättning inom en koncern då de ansvariga individernas perceptionsförmåga av 
implementerade prissättningsmodeller likt marknadspris- eller Cost-plus modellen kan 
vara helt olika. Detta kan resultera i olika beteenden efter applicerad modell (ibid). 
Även ifall situationen för dotterbolagen är densamma, är det inte säkert att man kan 
använda en och samma modell för internprissättningen inom koncernen och det är 
därför av vikt att skapa gemensamma synsätt och tolkningar av koncernens målsättning 
och strategi (ibid).  
 
Andra styreffekter som kan tydas vid internprissättning, är att det finns tendenser av att 
säljare överdriver sina kostnader och att köpare nedvärderar sina vinster vid interna 
transaktioner som ett led i att kunna påverka interprissättningsstrategin (Avila & 
Ronen, 1999). Det föreligger även risker att företagsledare för dotterbolag sätter sitt 
företags mål framför koncernens mål (Martinson, Englebrecht & Mitchell, 1999). 
Detta kan ske bland annat genom att ansvariga chefer skapar en fiktiv efterfrågan av 
produkten med avsikt att påverka internprissättningsstrategier och val av 
interprissättningsmodell (Van der Meer-Kooistra, 1994). Överlag påverkar olika 
parametrar val av interprissättningsstrategier och prissättningsmodeller för dotterbolag 
och detta förfarande påverkar även beteenden och styreffekter inom de dotter- och 
moderbolag som är berörda av internprissättningsstrategin (ibid).  

1.3 Syfte och undersökningsfrågor  
Syftet med denna studie är att visa på vilka styreffekter en implementering av en ny 
internprissättningsmodell kan få i den aktuella koncernens dotterbolag, samt att 
undersöka vilka parametrar som är lämpliga att ta i beaktning för koncernen, vid valet 
av internprissättningsmodell för dotterbolagens interna transaktioner. Utifrån studiens 
syfte har två undersökningsfrågor formulerats:  
 

• Vilka styreffekter kan uppstå i ett dotterbolag utifrån en koncerns 
implementering av en ny internprissättningsmodell?  

 
• Vilka parametrar kan vara av betydelse för en koncerns val av en 

internprissättningsmodell för interna transaktioner?   

1.4 Avgränsningar  
Denna studie har begränsats till att endast innefatta interna mellanhavanden som rör 
inhemska dotterbolag i LKAB koncernen. Vilket leder till att vi inte avser att 
undersöka internprissättningsförhållanden som beaktar den skatteproblematik som 
uppstår ur handel med utländska dotterbolag inom en koncern. Avgränsningar 
kommer även att ske genom att denna undersökning endast innefattar ett fåtal av 
koncernens dotterbolag, och här begränsar vi oss till interna transaktioner som berör 
dotterbolag i Special Business och Mining division. Vidare kommer endast två av de 
fyra vanligaste internprissättningsmodeller att tas i beaktning, nämligen 
marknadsprismodellen och Cost-plus modellen för att kunna begränsa omfattningen 
på undersökningen samt att dessa modeller är de mest förekommande, inom den 
koncern som valts som studieobjekt.  
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1.5 Begreppsdefinitioner  
 
I denna uppsats använder vi oss av ett antal olika begrepp som vi vill definiera för att 
minimera missförstånd. Vi har endast valt att ta upp väsentliga begrepp som vi anser 
vara av vikt för att göra det enklare för läsaren. De begrepp som vi definierar är:  
 

• Internprissättningsstrategier: Strategier som genom implementeringen av en 
internprissättningsmodell avser att ge önskvärda styreffekter, exempelvis 
strategin att konkurrensutsätta en verksamhet för att uppnå bättre intäktsfokus i 
enheten (Baldenius, Melumad & Reichelstein, 2003).  

 
• Internprissättningsmodeller (IPM): De direkt använda modellerna för att prissätta en 

transaktion mellan två enheter i en koncern, exempelvis Cost-plus och 
marknadspris (Anthony & Govindarajan, 2007). 

 
• Styreffekter: Direkta och indirekta styreffekter som styrningen ger 

vid implementering av en internprissättningsmodell, exempelvis 
dysfunktionella beteenden, fokus förändringar och riktade beslut (Van der 
Meer-Kooistra, 1994).  

 
• Parametrar: Begreppet innefattar interna och externa förutsättningar och faktorer 

som påverkar transaktionerna mellan enheterna, exempelvis integration, 
organisation, omgivning och produkt (Borkowski, 1996).  
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2. STRATEGI & METOD  
I detta kapitel presenteras tillvägagångssätt, överväganden, synsätt och val vid litteratursökning 
samt underlag för val av forskningsstrategi och datainsamlingsmetoder. Kapitlet belyser även 
metodproblematik som studien ställts inför.  

2.1 Strategi och metodsynsätt  
Utgångspunkten i studie var att undersöka styreffekter kopplade till implementerade 
strategier och modeller rörande ett enskilt fall, det avsågs att studera dessa mer 
ingående och analyseras på ett djupare plan.  Med dessa förutsättningar föll vårt val av 
forskningsstrategi på en fallstudie (Dencombe, 2000, s 41 ff). Undersökningen 
grundade sig på förutsättningar som liknar en kvalitativ studie, där det avsågs att 
beskriva fenomen, i form av styreffekter uppkomna genom implementering av 
internprissättningsmodeller (ibid). Undersökningens metodiska angreppssätt var att 
utgå från befintlig forskning och teori rörande internprissättningens styreffekter, för att 
sedan genom analyser undersöka huruvida empirin sammanstämmer med teorin. För 
att ur detta kunna dra slutsatser, var ett deduktivt metodsynsätt mest lämpat i denna 
studie (Artsberg, 2005, s 31 ff). När experimentella case och semistrukturerade  
intervjuer låg som grund för studiens empiriska datainsamling var ett deskriptivt 
metodsynsätt var att föredra i detta avseende, då vi avsåg att beskriva olika scenarios 
(ibid).  
   
När undersökningen avsåg att ur ett objektivt förhållningssätt undersöka styreffekter 
och parametrar, samt att belysa ”verkligheten” i objektiva ordalag, utgick arbetet i 
grunden från ett analytiskt synsätt, men det finns även influenser av både aktör- 
och systemsynsätt i studien (Arbnor & Bjerke, 1994, s 70 ff). Undersökningen 
har genomförts med en objektiv ansats i intervjuer och casebeskrivningar för att 
analytiskt kunna beskriva de effekter som aktualiseras ur de implementerade 
internprissättningsmodellerna (ibid). Likheten med ett systemsynsätt avser att ett 
ledningsperspektiv fanns i vissa delar av studien, där koncernens intresse för styreffekter 
i dotterbolagen och sambanden mellan strategi, beteenden och styreffekter, samt hur 
en IPM kan optimeras för respektive verksamhet (Arbnor & Bjerke, 1994, s 70 ff). 
Aktörssynsättet berördes endast i en liten utsträckning, då utifrån studiens syfte att se 
på styreffekter genom att visa på handlande hos vissa aktörer, i vårt fall dotterbolagens 
ledning och chefer, samt hur betydelsefulla styreffekter kan appliceras genom ökad 
förståelse inom koncernen för att nå uppnå uppsatta mål (ibid).  

2.2 Litteratursökning  
Tillvägagångssättet för datainsamlandet, som genomfördes med avsikt att hitta relevant 
data, utgick från att litteratur och forskning som behandlar internprissättning och 
styreffekter av införande av internprissättningsmodeller studerades. Litteratur och 
artiklar söktes i Luleå tekniska universitets bibliotekdatabas Lucia inklusive 
universitetets tillgängliga databaser, Science Direct, Emerald, och Ebsco Host med 
underliggande databaserna Academic Search Elite, Business Source Elite och EconLit. 
Relevant litteratur och artiklar söktes utifrån sökorden: transfer pricing, perfomance 
measurement, behavior, value chain, incentives, cost-plus, market price, strategy och control. 
Dessa sökord har kombinerats tillsammans och även trunkerats med “and” för att snäva 
in sökresultaten mot väsentliga artiklar för datainsamlingen. Ur källförteckningarna och 
referenser på de mest relevanta artiklarna användes ”snöbollstekniken” för att finna nya 
och mer relevanta artiklar kopplade till undersökningens syfte (Dencombe, 2000, s 
24).  
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2.3 Datainsamlingsmetoder 
I denna studie har data insamlats initialt genom att en litteraturstudie genomförts, där 
vi genom ovan beskrivna litteratursökning tagit del av befintlig teori inom 
internprissättningsområdet kopplat till uppkomna styreffekter (Artsberg, 2005). I denna 
litteraturstudie har utgångspunkten tagits i breda teoretiska ramar, med syfte att 
identifiera teoribildningar och teorier som kan kopplas till studiens syfte och 
undersökningsfrågor (Denscombe, 2000, s 87 ff). Denna litteraturstudie beskriver den 
existerande teori som belyser ämnen väsentliga för studiens syfte och ligger som 
underlag för en ökad förståelse för komplexiteten i studiens problemformulering och 
undersökningsfrågor (ibid). För insamlandet av de empiriska data genomfördes 
intervjuer med avseende på syftet utvalda respondenter, intervjuerna skedde på 
respondenternas arbetsplats för att säkerställa en trygg miljö för respondenterna 
(Denscombe, 2000, s134 ff). I vissa fall genomfördes även telefonintervjuer när tiden 
för direkta möten inte fanns (ibid). Valet av respondenter grundades på vilka personer 
inom LKAB koncernen, samt dotterbolag som berördes av vårt syfte och 
undersökningsfrågor. Valet av respondenter föll på ett antal chefer, verkställande 
direktörer och ekonomichefer i dotterbolagen samt representanter för koncernen (se 
bilaga I) som påverkas av koncernens val av parametrar och internprissättningsstrategier 
(Denscombe, 2000, s134 ff). Med utgångspunkt från dessa förutsättningar valdes, efter 
samråd med representanter från koncernen, dotterbolag ut vars transaktioner och 
verksamheter speglar olika stadier inom LKAB:s värdekedja.  
 
Den huvudsakliga datainsamlingsmetoden för insamlandet av empiri skedde genom 
intervjuer, dels med de berörda dotterbolagens chefer men även med representanter 
för koncernen (Denscombe, 2000, s134 ff). Metoden hade vissa slag av experimentella 
drag i sig då intervjuer med respondenter från dotterbolagen, separerats i två delar, den 
första med ett antal fiktiva case som respektive respondent fick analysera och ta 
ställning till (se bilaga A- F) (Nilsson, 1995). Den andra delen avsåg semistrukturerade 
frågor (se bilaga G), där ämnen och frågor kan besvaras fritt och där respondenterna 
har möjlighet att utveckla sina svar (Denscombe, 2000, s134 ff). Följdfrågor ställdes 
även av intervjuaren för att uppnå bättre empiri (ibid). De semistrukturerade frågorna i 
del två belyser valet av parametrar där målet är att identifiera vilken 
internprissättningsmodell som passar bäst i respondentens specifika fall (Denscombe, 
2000, s134 ff). Vid intervjuer med respondenter från koncernen användes 
semistrukturerade frågor (se bilaga H) för att utröna samband mellan implementerade 
internprissättningsmodeller och vilka parametrar som låg som grund för strategibeslutet 
(Arbnor & Bjerke, 1994, s 65 ff).  
 
För att säkerställa dokumentation och empirisk data ifrån intervjuerna så användes 
hjälpmedel i form av inspelningar och förda anteckningar (Denscombe, 2000, s 145 ff). 
De skriftliga anteckningar fördes för att fånga det kroppsliga uttryck, reaktioner och 
beteenden som respondenterna visar och som bandinspelningar inte får med (ibid). Vid 
sammanställningen av intervjuerna, skrevs intervjuerna ner ordagrant för att stärka 
validiteten och för att i efterhand kunna göra återkopplingar när vi genomförde vår 
analys av teori och empiri (ibid). Analysen av det empiriska datamaterialet utgick 
utifrån det syfte och undersökningsfrågor som vi ställt upp, och som syftade till att 
identifiera de parametrar som låg till grund för de upptäckta styreffekterna 
(Denscombe, 2000, s 247 ff). Detta skedde genom att allt utskrivet datamaterial 
sammanställdes och likheter, olikheter och samband utrönandes för att identifiera 
styreffekter, och för situationen gällande parametrar (ibid). Tillsammans med den 
befintliga teorin låg detta sedan till grund för analys och slutsatser i undersökningen 
(ibid).  
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2.4 Metodproblem  
Vissa metodproblem kan kopplas till studiens val av forskningsstrategi, problem 
finns med att dra generella slutsatser av resultaten som framkommit och där studiens 
resultat är, även ur ett teoretiskt perspektiv svårt att applicera på andra dotterföretag i 
andra koncerner (Denscombe, 2000, s 53). Studiens syfte och utgångspunkt med att 
utröna styreffekter och betydelsefulla parametrar kan påverka reliabiliteten, vilket kan 
beskrivas som tillförlitligheten i denna empiriska data (ibid). Reliabiliteten kan 
i denna undersökning ha påverkats av att respondenterna i intervjusituationen viktat 
sina svar efter personliga uppfattningar om vad koncernen ”vill” få svar på, vilket ledde 
till att intervjuaren i intervjusituationen antog ett objektivt förhållningssätt för att 
minimera denna reliabilitetspåverkan (Patel & Davidsson, 2003, s 100 ff). Detta 
problem motverkades även genom att respondenterna fick fiktiva case att ta ställning 
till (ibid). Reliabiliteten stärktes även genom att intervjuaren spelade in intervjuerna, 
samt att följdfrågor ställdes vid oklara svar, samt att klargöranden skedde där 
respondenterna inte förstod innebörden av vissa begrepp i case och intervjufrågor 
(ibid). 
 
Genom anpassning av intervjuguiden efter de utvalda respondenterna skett, bidrog 
detta till att validiteten i datainsamlingsmetoderna uppnår en högre nivå (Patel & 
Davidsson, 2003, s 99 ff). Validiteten som definieras som metodvalens grad av 
träffsäkerhet enligt Denscombe (2000, s 283) ökas i datainsamlingsmetoderna genom 
att de semistrukturerade frågorna anpassats efter den teori som belysts i 
litteraturstudien. Även frågorna i intervjuguiden anpassades efter vilken roll 
respondenterna har i koncernen, vilket har resulterat i separata intervjuguider för att 
öka validiteten.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM  
I detta kapitel belyses och definieras begrepp. Samband, problematik och praktisk tillämpning blir 
analyserade och diskuterade med utgångspunkt från tidigare forskning. Här presenteras även 
analysmodellen vi använt oss av i studien.  

3.1 Ekonomistyrning  
Syftet med ekonomistyrning är att skapa ett sätt för chefer att styra företagets 
medarbetare mot företagets mål och strategi (Anthony & Govindarajan, 2007, s 7). 
Vidare menar Anthony och Govindarajan (2007, s 7) att ekonomistyrning är ett måste 
i decentraliserade företag. Att dela upp verksamheter i underenheter är generellt en av 
de mest effektiva strukturerna som en koncern med multipla verksamheter kan anta 
(Mailandt, 1975). För att underlätta styrningen i företag och koncerner med 
diversifierade produkter eller produktion kan det företaget delas in i affärsenheter 
(Anthony & Govindarajan, 2007, s 60). Uppdelningen kan vara baserad på tillverkning 
av olika produkter, forskning och utveckling eller andra stödfunktioner som 
exempelvis kundtjänst etc. (ibid). Detta sker för att på ett bättre sätt kunna styra dessa, 
eftersom att alla enheterna inte kan styras efter samma mått (ibid). Uppdelningen av 
dessa sker i olika ansvarsenheter och delas upp i kostnads-, intäkts- och resultatenheter 
(Anthony & Govindarajan, 2007 s 147 ff)  
 
Resultatenheter är de enheter som förutom att de bär kostnaderna för produktionen 
eller förvärvet av en produkt även får intäkterna dessa genererar vid en försäljning. 
Dessa enheter mäts på som namnet antyder resultatet enheten presterar (Anthony & 
Govindarajan, 2007, s 207 ff). Fördelen med detta är att enheten förutom att fokusera 
på kostnaderna och att vara så kostnadseffektiv som möjligt även strävar efter att 
maximera sina intäkter och styrningen av dessa enheter blir således ofta direkta 
resultatmått ur en budget eller prognos (ibid). I dessa resultatenheter kan mätning och 
styrning fokusera på två möjliga faktorer, delas de direkt mätbara ekonomiska värdena, 
men även att mäta effektiviteten hos enheternas ansvariga chefer (ibid). Utifrån dessa 
två mät- och styrparametrar i resultatenheterna kan olika mått användas, likt 
vinstmarginal, direkt resultat och kontrollerbart resultat samt vinst före skatt (ibid). 
Beroende på vilken typ av verksamhet som enheten bedriver kan dessa mät- och 
styrvariabler i en resultatenhet varieras och anpassas efter rådande förhållanden, likt 
vilken roll enheten har i koncernen och var i en värdekedja enheter opererar (Horváth 
& Moeller, 2002).  

3.2 Produkter i en värdekedja  
Ett vanligt förfarande i en koncern är att dela upp bolagen i affärsenheter efter vilken 
typ av verksamhet som dessa enheter bedriver, fortfarande är mätning och styrning av 
verksamheten i fokus och utifrån verksamhetens art uppdelas enheterna ofta in efter 
vilken roll som affärsenheternas produkter har i koncernens värdekedja (Horváth & 
Moeller, 2002). Ofta mäts och styrs dessa enheter i värdekedjan efter kostnader, och 
dessa innefattar ofta alla kostnader som ingår i denna del av värdekedjan, likt 
administrativa, underhålls- och efterbehandlingskostnader (Porter, 2004, s 45 ff). I 
dessa förhållanden mellan leverantör och köpare i en koncern ligger ofta bredare 
underlag som grund för köpbeslut, än som i vanliga fall förekommer i liknande 
situationer (Horváth & Moeller, 2002). Detta grundas genom att dessa fristående 
enheter ofta tillsammans arbetar fram en gemensam produkt som säljs på en marknad 
(ibid). I förhållandet mellan enheterna skapas värden i den slutgiltiga produkten, vilket 
medför en viss intressekonflikt då resultatet för den egna enheten påverkas av hur det 
skapade värdet ska beräknas för respektive enhets insatser i den slutgiltiga produkten i 
koncernen (Porter, 2004, s 45 ff).  Detta interna förhållande mellan enheter, som 
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tillsammans i en koncern bidrar till, eller tillverkar en gemensam produkt, påverkar 
hur värden ska fördelas internt, och vinstfördelningen grundas ofta på ömsesidigt 
förtroende, respekt, öppenhet och delande av information mellan varandra (Horváth & 
Moeller, 2002).  
 
En viktig parameter är delandet av information mellan berörda parter, vilket ligger till 
grund för hur mätning och styrning av verksamheternas prestationer genomförs av 
ledningen, men i praktiken fokuserar ledningen endast på enheternas värdeskapande, 
alternativt kostnader i värdekedjan (Horváth & Moeller, 2002). Ur detta förhållande 
mellan interna köpare och säljare i en koncern skapas ofta diskussioner mellan 
affärsenheter om vad som bör ligga som grund då det skapade värdet i värdekedjan ska 
fördelas ut mellan affärsenheterna, och vad som ska ligga till grund vid prissättningar av 
enheternas interna prestationer (ibid).  

3.3 Strategier & Internprissättningsmodeller  
Internpriser är de priser som enheter inom en koncern betalar för att erhålla 
prestationer som varor eller tjänster från en annan enhet (Borkowski, 1992). Det 
övergripande syftet med internprissättning är att det skapa ett sätt att få enheten att 
arbeta affärsmässigt och att enheten skall svara för att leverera resultat till 
koncernmodern (ibid). Det är också viktigt för ett dotterbolag som inom en koncern 
är ansvarig för konstruktion, produktion eller marknadsföring får ta del av vinsten som 
uppkommer vid en försäljning av produkterna ut mot marknaden (Holmstrom & 
Tirole, 1991). Internpriserna har även ett syfte i att det skall underlätta 
investeringsbeslut som påverkar lönsamheten genom att se till helheten med avseende 
på enhetens eller företagets övergripande målbild eller strategi (ibid).  
 
Internpriserna kan sättas på olika sätt beroende på vad syftet och strategin är, 
exempelvis vilken produkt som det avser samt vilket avsättningsområde som finns för 
produkterna (Samuelsson, 2001, s 281). Genom internprissättningen kan ledningen 
skapa det agerande som de eftersträvar, om priserna sätts högt kan det leda 
effektiviseringar genom optimeringar i produktionen eller användandet samt att de 
köpande enheterna får incitament att se sig om efter likadana produkter på övriga 
marknaden (Samuelsson, 2001, s 276 ff). Sätter ledningen låga priser skapar det istället 
incitament för inköp av produkterna/tjänsterna internt och för de säljande enheterna 
ett incitament att vara så effektiva som möjligt för att kunna leverera resultat (ibid). 
Vidare kan strategin med internprissättningen vara att styra enheternas investeringar, 
där syftet exempelvis, skall leda till kostnadsreduktion eller att leverera maximalt 
(Holmstrom & Tirole, 1991). Ledningen kan, genom valet av modellerna för 
internprissättningen skapa olika ageranden hos enheterna genom att de ges olika grader 
av frihet till förhandlingar om dessa priser (ibid).  
 
Styreffekterna över investeringarna skapas när det uppstår samband mellan kostnader 
och intäkter och producerad volym samt kvalité på de levererade varorna/tjänsterna 
(Arvidsson, 1973, s 52 ff).  Detta leder i förlängningen till att enheterna agerar 
affärsmässigt och hela tiden vill leverera ett högt resultat, genom att det är en trade-off 
mellan resultat och producerad kvalité samt kvantitet (ibid). En ytterligare anledning 
till införandet av internpriser är att det i förlängningen skapar möjligheter att mäta 
prestationerna för de olika enheterna, och att de istället för att mätas på kostnader kan 
bli en resultatenhet (Arvidsson, 1973, s 20). Införandet av mätetal ger en 
affärsorientering hos enheterna, de kan agera som en fristående enhet även fast de är en 
länk i en större koncern (ibid). Internpriserna kan därmed skapa och ge ökade 
möjligheter för ledningen att genom internpriser, kombinera mätetal och olika 
incitamentsystem, för att styra enheten till önskvärda handlingar som står i linje med 
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koncernens övergripande mål och vision (ibid). Prissättningsdiskussionen landar ofta i 
överväganden om det är effektivt att producera en vara själv eller om dessa skall 
inhandlas från andra företag utanför koncernen (Mailandt, 1975). Detta leder till att det 
är av yttersta vikt att internprissättningsstrategierna kombineras med väl avvägda 
incitamentsystem för att effektiviteten inom enheten skall upprätthållas (ibid). Kritik 
rikas mot att internprissättningen skall fylla så många syften att oavsett vilken 
prissättningsmodell som bolaget implementerar blir det svårt att få alla berörda nöjda 
och skapa den övergripande målöverensstämmelsen som efterfrågas (Mailandt, 1975).  
 
Internprissättning tillsammans med specifika mätetal kan även skapa motstånd hos 
parterna som berörs (Holmstrom & Tirole, 1991 & Samuelsson, 2002, s 277 ff).  Sker 
prissättningen genom att ledningen sätter ett pris och tvingar enheterna till handel med 
varandra men samtidigt mäter det resultat som enheterna levererar, kan det skapas 
suboptimeringar vilket kan verka negativt för företaget som helhet (ibid). Det fyra 
vanligast förekommande internprissättningsmodellerna (IPM) är 
förhandlingsprissättning, kostnadspris med pålägg för täckande av overhead 
kostnaderna, marknadsprissättning samt Cost-plus (Holmstrom & Tirole, 1991).  
 
Förhandlingsprissättning  
Förhandlingsprissättningsmodellen skapas genom att förhandling sker om internpriset 
mellan enheterna (Samuelson, 2001, s 294). Denna modell kan vara att föredra då stor 
vikt skall läggas mot decentralisering av koncernen, modellen verkar även för att ett 
eget ansvarstagande för enhetens ekonomiska ställning internt (ibid). Det som dock 
kan ses som något negativt är att enheten inte arbetar samstämmigt för koncernens 
bästa utan syftet är att generera vinstmaximering, samt att denna modell kan skapa 
negativa styreffekter om varorna som handeln avser är ytterst specialiserade och saknar, 
eller har en ytterst begränsad, möjlighet till omsättning utanför koncernen (ibid).  
 
Kostnadsprissättning inklusive OH - kostnader  
Kostnadsprissättning med tillägg för OH- kostnader (overhead) är en modell som har 
utgångspunkt i internt produkter som är avsedda för handel inom koncernen, prissätts 
genom att beräkning av den totala kostnaden för tillverkning av produkten sker och 
därefter sker ett påslag för de aktuella OH- kostnaderna (Holmstrom & Tirole, 1991).  
 
Marknadsprissättning  
Marknadsprissättning är den IPM som är den enklaste att tillämpa i praktiken då den 
interna prissättningen inom koncernen är densamma som det den skulle ha varit 
externt (Samuelsson, 2001, s 289). Denna IPM förutsätter att det finns en extern 
marknad för produkterna som tillverkas och fördelen med modellen är att en inre 
effektivitet upprätthålls, det vill säga företaget gör saker på rätt sätt då ineffektivitet 
internt inom avdelningen kommer att synas på resultatet (ibid). Vidare kan detta leda 
till att den aktuella verksamheten konkurrensutsätts vilket kan ge både för och 
nackdelar eftersom att det är lättare att jämföra verksamheten med externa 
konkurrenter, samt att det är lättare att välja en extern leverantör då priset är lika, 
vilket skapar incitament för verksamheten att bli ännu bättre (ibid).  
 
Cost-plus prissättning  
Cost-plus modellen utgår från att priserna sätts till den ackumulerade kostnaden fram 
till transaktionstillfallet plus påslag för den önskade vinstmarginalen (Holmstrom & 
Tirole, 1991). Det finns olika sätt att beräkna de önskade vinstpåslagen, en modell kan 
utgå från ett önskat procentuellt vinstpålägg som läggs på den fastställda kostnaden, en 
annan kan vara ett fast pålägg i kronor och ytterligare en modell är att utgå från ett 
procenttal som speglar de investeringar som är fodrade för att upprätthålla 
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produktionen av produkten (Anthony et al, 2007, s 249). Detta möjliggör för den 
levererande enheten att gå med vinst och således leverera resultat uppåt i 
organisationen (Samuelsson, 2001, s 285). Denna modell är främst tillämplig då de 
producerade prestationerna saknar avsättning utanför koncernen (Arvidsson, 1973, s 
26).  
 
Vidare ger Cost-plusmodellen fördelar genom att risken för att producera varor med 
förlust elimineras, dock föreligger risker i att värdekedjan kan bli för lång, och samtliga 
ingående enheter tillämpar Cost-plus (Arvidsson, 1973, s 26). Detta kan leda till att 
vinstpålägg gör att produkten i slutändan när den säljs mot kund, inte är möjlig att 
omsätta då påläggen för vinstmarginalen växt likt ränta på ränta principen (ibid). 
Ytterligare problem som föreligger vid tillämpning av Cost-plusmodellen är, att när en 
enhet redovisar ett resultat har den bara två sätt att öka detta resultat på, nämligen att 
öka den producerade volymen samt att öka kostnaden vilket genererar ett högre 
vinstpåslag (Samuelsson, 2001, s 286). För enheten kan detta leda till en låg motivation 
i att hålla nere kostnaderna, vilket i förlängningen leder till att produkterna blir dyra 
samtidigt som vinsterna för enheten ökar (Anthony & Govindarajan, 2007, s 245). 
Oavsett vilken modell för internprissättning som koncernen väljer att tillämpa kommer 
internprissättningen att ge upphov till både positiva och negativa styreffekter, och för 
att på bästa sätt hantera dessa är det därför viktigt att valet av IPM grundas på väsentliga 
parametrar (Van der Meer-Kooistra, 1994). 

3.4 Betydelsefulla parametrar vid val av IPM  
Valet av internprissättningsmodell (IPM) påverkas ofta av olika parametrar kopplat till 
ekonomiska och organisatoriska faktorer (Borkowski, 1996). Även faktorer som 
omgivning ligger till grund för valet av modell för koncernen (ibid). I praktiken är det 
dock inte ofta som mät- och styreffekterna ligger i fokus vid val av 
internprissättningsmodell, dessa val utgår ofta ifrån vilka modeller som koncernen till 
exempel använder för sina utländska enheter, och dessa modeller används ofta direkt 
på de inhemska enheterna utan att hänsyn tas till de ovan nämnda parametrarna 
(Borkowski, 1992). Detta scenario ökar även riskerna för suboptimering i enheterna då 
IPM inte är anpassade till de specifika förutsättningar som existerar mellan enheterna 
(ibid). Ifall dessa specifika förutsättningar är ”enkla” i dess mening likt funktioner, 
administrativa procedurer och standardisering, är det inte nödvändigt att utveckla 
komplexa IPM, men om motsatsen föreligger med komplexa förutsättningar kräver 
det djupgående procedurer för att utarbeta en fungerande IPM (Van Helden, Van der 
Meer-Kooistra & Scapens, 2001). I dessa fall är förhandling mellan parterna att föredra 
då en detta leder till ökad effektivitet vid fastsättning av IPM (ibid).  
 
Kapacitet  
Ett annat perspektiv vid val av IPM är att koncernen bör, utifrån internt fattade beslut 
rörande ”köpa eller tillverka principen” ta med i beaktning vilken 
produktionskapacitet som existerar i de producerande enheterna inom koncernen vid 
valet av IPM (Adams & Drtina, 2008). Föreligger full kapacitet i produktionen inom 
enheterna, kräver det att enheterna i första hand måste leverera produkterna till interna 
enheter före försäljning externt (ibid). I detta scenario med full produktionskapacitet, 
är således alternativkostnaden för produkterna det rådande marknadspriset och blir i 
praktiken det högsta möjliga försäljningspriset på de levererade produkterna (ibid).  
 
Råder å andra sidan inte fullt kapacitetsutnyttjande inom enheterna blir priset på de 
levererade produkterna ett annat, detta differentierade pris blir den nedre gräns för de 
levererade produkterna, då säljaren troligtvis inte skulle producera och leverera 
produkterna till ett lägre försäljningspris (Adams & Drtina, 2008). Utifrån dessa två 
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kapacitetsperspektiv, påverkar enheternas alternativa försäljningsmöjligheter valet av 
IPM till stor grad och bör tas med i beaktning vid val av IPM (ibid). Adams och 
Drtina (2008) menar helt enkelt att, vid maximal produktionskapacitet är 
marknadsprismodellen den optimala IPM, och vid lägre produktionskapacitet bör ett 
differentierat pris användas istället.  
 
Organisations- och omgivningsparametrar  
I ett vidare perspektiv finns det även andra parametrar som påverkar valet av IPM, I 
första hand kommer alltid utvärderingen av resultatet inom enheterna, men andra 
aspekter bör tas med i beaktning, likt praktiska handhavanden vid val av IPM 
(Borkowski 1992). Tyvärr är det ofta fall där ledningens mätning av resultat i 
enheterna inte är harmoniserade med valet av IPM och detta kan få konsekvenser 
(ibid). Ofta används en IPM utan hänsyn till andra parametrar än direkt resultatmässiga 
mätningar, ur detta rent ekonomiskt mätbara perspektivet bör även andra parametrar 
tas med i beaktning (ibid). Borkowski (1992) uppdelar dessa parametrar i 
organisatoriska och omgivningsparametrar. Omgivningsparametrarna innehåller:  
 

• Industri/Bransch  
• Koncernens ekonomiska stabilitet  
• Koncernens ekonomiska läge  

 
Vilka syftar till att hänsyn bör tas till vilken industri/bransch koncernen är verksam i, 
samt hur det ekonomiska läget ser ut samt vilken ekonomisk stabilitet som koncernen 
besitter (ibid). De organisatoriska faktorerna som bör tas i beaktning vid valet av IPM 
innehåller parametrarna:  
 

• Storlek på koncernen  
• Grad av interna konflikter  
• Internprissättningskriterier:  

o Praktisk genomförbarhet  
o Beslutfattande  
o Mätbarhet  

• Utvärdering av:  
o Icke monetära mätenheter  
o Enheternas resultat  
o Övriga resultatmätningar  
o Innovationsutvärderingar  
 

• Grad av decentralisation inom koncernen  
 
Organisatoriska parametrar påverkar i stor grad, och kan vid sammankoppling med 
parametrar likt leveransvolymer, leveranstidpunkter, kvalitet, teknik direkt påverkar 
finansiella resultat och inte minst individuella beteenden hos enheterna i en koncern 
(Van Helden, Van der Meer-Kooistra & Scapens, 2001). Även karaktären i 
organisationen påverkar, likt organisationsstruktur, utvärderingssystem och modeller 
för dataprocesser (Van der Meer-Kooistra, 1994). Där organisationsstruktur avser 
fördelningen av risk, ansvar och beslutsrätt, och att utvärderingssystemen innefattar vad 
som ska utvärderas samt att dessa innefattas och kopplas mot belöningssystem (ibid). 
Andra parametrar som påverkar är förhållandet som finns mellan koncernledning och 
de enskilda enheterna, kan enheterna själva bestämma över valet av IPM samt hur stort 
inflytande enheterna har över hur transaktionerna värderas internt (Van der Meer-
Kooistra, 1994). Det finns ett tydligt samband mellan fördelning av, inflytande och 
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ansvar, finansiell styrning, andra utvärderings- och belöningssystem, och hur dessa 
skapar styreffekter av en implementerad IPM (ibid).  
 
Två andra perspektiv är hur stor grad av osäkerhet det finns i omgivningen och 
transaktionens omfattning, detta kräver att koncernen agerar och säkerställer 
förhållandet mellan köpare och säljare, vilket kan påverkas genom omfattningen på 
transaktionen, likt volym, antal transaktioner etc. (Colbert & Spicer, 1995). Beroende 
på vilken grad av påverkan som parametrarna har, kan valet av IPM skilja sig mellan 
transaktioner, hög grad av påverkan skapar förutsättningar för kostnadsbaserade IPM:s 
varav låg grad skapar förutsättningar för marknadsbaserade IPM:s (ibid). 
Transaktionsspecifika parametrar som påverkar förhållandet mellan köpare och säljare 
kan uppdelas i ett flertal olika typer för att ge bättre förutsättningar för att minimera 
oönskade styreffekter (ibid).  
   
Transaktioner  
Beroende på vilken karaktär transaktionen har, kan investeringsbeslut påverkas, ofta i 
den grad att investeringarna sker på grund av att andra investeringsalternativ inte är 
aktuella, detta när investeringar i dessa transaktioner inte skapar tillräckligt med värde 
(Colbert & Spicer, 1995). För att investeringar ska ske krävs dock att transaktionerna 
ingår i en längre relation mellan köpare och säljare, vilket i sin tur även påverkar 
värdet på investeringen (ibid). Risker finns för att dessa investeringar inte sker om den 
ena parten agerar opportunistiskt, och beroende på förutsättningar som, genomförande 
och transaktionernas karaktär, kan detta ge styreffekter (ibid).  
 
Det är möjligt att, med avseende på internprissättning specificera in transaktionerna 
eller produkterna i fyra olika typer, platsspecifika, fysiskt specifika, kunskapsspecifika 
och särskilda tillgångar (Van der Meer-Kooistra, 1994). Platsspecifika förutsättningar 
innebär fördelar med att de interna transaktionerna sker på en plats som är i nära 
anslutning för båda parterna i värdekedjan (ibid). Fysiskt specifika förutsättningar 
föreligger när transaktioner och investeringar är speciellt anpassade till en specifik 
köpare och dennes speciella önskemål (ibid). De kan till exempel vara maskiner, 
verktyg, utrustning och andra varor som till sin natur är unika för transaktionen 
(Colbert & Spicer, 1995). ”Know-how” är det vanliga uttrycket för kunskapsspecifika 
förutsättningar, och kan vara kopplat till utbildningar, specialistkunskaper, erfarenheter 
och annan kunskap som inte är lätt att överföra till andra typer av transaktioner med 
externa aktörer (ibid). Denna kunskap kan i praktiken vara kopplad till speciella 
aktiviteter, material, produkter eller hela processer i värdekedjan (Van der Meer-
Kooistra, 1994).  
 
Med särskilda tillgångar avses transaktionsförhållanden som innefattar en specifik kund, 
varvid stora investeringar och satsningar krävs för att upprätthålla eller öka den 
generella produktionskapaciteten enligt kundens önskemål (Van der Meer-Kooistra, 
1994). Detta medför ofta ett scenario där överkapacitet uppstår i produktionen vid en 
minskad efterfrågan från denna specifika kund, och effekterna av att denna specifika 
överkapacitet leder ofta till att det inte är möjligt att utnyttja denna överkapacitet mot 
externa kunder (Colbert & Spicer, 1995).  
 
Ytterligare en parameter som är kopplad till transaktionens karaktär är 
marknadsspecifika förutsättningar, vilket kännetecknas av transaktioner som stärker 
varumärken, utvecklingsarbete och marknadskoncept, dessa är dock kopplade till själva 
säljande fasen i transaktionen (Colbert & Spicer, 1995). Beroende på vilken omgivning 
som råder, påverkar dessa parametrar transaktionen, och vissa effekter uppstår som 
koncernen bör ta i beaktning samt försöka motverka (ibid). Exempelvis, vid hög grad 
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av specifika förutsättningar och under osäkra omgivningsförhållanden bör styrsystem 
upprättas, då förutsättningarna med asymmetrisk information föreligger och risken är 
stor för dysfunktionella beteenden med avseende att anpassa sig efter den rådande 
omgivningen (ibid). Problem med dysfunktionella beteenden där höga fysiskt specifika 
förutsättningar och specifika tillgångar råder, vilket inkluderar stora riktade 
investeringar, kan motverkas genom att både säljare och köpare får bära riskerna som 
är kopplade till dessa investeringar och transaktioner (ibid).  
 
Sammanfattningsvis är de parametrar som påverkar och ger styreffekter grundade i 
organisationens och omgivningens osäkerhet, men även existensens av asymmetrisk 
information, transaktionens karaktär, och risker sammankopplade med dessa (Van der 
Meer-Kooistra, 1994). Dessa parametrar skapar tillsammans, eller var för sig 
styreffekter vid val av och införandet av en ny IPM, men även vid förändringar av den 
befintliga IPM (ibid).  

3.5 Styreffekter vid implementering av ny IPM  
Med avseende på hur valet, beslutandet och implementeringen av en IPM sker, 
kommer detta leda att till konsekvenser som kan vara svåra att förutse och med 
utgångspunkt från exempelvis ”köpa eller tillverka beslut”, utvärderingar och 
mätningar av enheter kan detta leda till strategiska och beteendemässiga styreffekter 
(Boyns et al, 1999). Med utgångspunkt i den ovisshet som existerar med avseende på 
styreffekter, är det lite som har utretts om hur enheterna i en koncern agerar vid 
implementering av en IPM (Colbert & Spicer, 1995). Utifrån dessa grunder bör 
koncernen inför dessa val, undersöka vilka styreffekter införandet av en specifik IPM 
kan medföra för koncernen (Boyns et al, 1999).  
 
Vertikal styrning & Riskfördelning  
De grundläggande förutsättningarna som råder mellan koncernledning och de enskilda 
enheterna, är ofta att kompensation sker genom lön och annan ekonomisk ersättning 
likt bonus grundande på uppnådda resultat etc., och dessa används ofta för utvärdering 
både internt av koncernen och externt av enheten (Lambert, 2001). I praktiken 
förflyttas inga pengar utan beloppen justeras ofta bara i ”böckerna” och enheterna har i 
vissa fall inga direkta rättigheter att handha dessa vinstmedel, vilket kan leda till att 
enheten fokus endast riktas mot att ”skapa” ett maximalt resultat utifrån vilket enheten 
utvärderas efter (ibid). Det är trots detta, av vikt att enheterna känner att de blir 
bedömda och belönade rättvist (Van der Meer-Kooistra, 1994). Om detta inte sker 
finns det risker att suboptimering förekommer men även att opportunistiska beteenden 
uppstår inom enheterna (ibid).  
 
Detta scenario ställer krav på att hitta en balans mellan att ge utrymme för enheterna 
att agera men även bevara koncernens vilja att enheterna ska interagera mot de 
uppsatta målen (Van der Meer-Kooistra, 1994). Men det finns även andra incitament 
som spelar in i hur de enskilda enheterna i en koncern agerar, likt tillfredställelse, 
förlöjligande och befordran (ibid). Generellt kan det ses som att ledningen för 
koncernen styr över dessa monetära och icke monetära incitament och detta ger 
således ledningen möjlighet att bestämma vilka risker som de enskilda enheterna ska 
bära och utsättas för (ibid). Beroende på hur enheterna uppfattar sitt manöverutrymme 
skapas ofta direkta styreffekter och incitament för hur deras agerande och beteende 
uppvisar sig (ibid).  
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Asymmetrisk information & Slack  
I situationer med IPM föreligger risker med förvanskning av information mellan de 
enheter som är inblandade i dessa transaktioner vilket kan leda till styreffekter, främst 
då en form av beteendemässig osäkerhet hos dessa parter (Van der Meer-Kooistra, 
1994). Hur stor denna osäkerhet blir påverkas av kvalitén på de ekonomiska 
styrsystemens utvärderingsmodeller, Ju bättre och mer rättvisande utvärdering de 
ekonomisystem visar desto mindre blir de beteendemässiga styreffekterna (ibid). Dessa 
styreffekter kan minskas ännu mer genom att koppla ersättnings- och belöningssystem 
till de ekonomiska styrsystemen (ibid).  
 
Dessa styreffekter uppträder lika även mellan enheter likväl som mellan enheter och 
koncernen, och förutsättningarna med asymmetrisk information påverkas även utifrån 
vilken omgivning som koncernen befinner sig i (Van der Meer-Kooistra, 1994). Varje 
enhet besitter i denna situation produktionsspecifik information som den andra parten 
inte besitter och risken finns att enheter utnyttjar denna position när det existerar 
incitament för att manipulera ekonomiska data genom att överdriva resultat och även 
dölja hur mycket insatsmaterial som krävs för produktion (Lambert, 2001). Beroende 
på var enheten befinner sig i värdekedjan kan både inköpskostnader och 
försäljningspriser påverkas, exempelvis genom att enheterna överdriver sitt ”lilla” 
behov av insatsvaror för att skapa ett slack i budgetar och prognoser, men även att 
försäljningspriser sätts högre än kostnaderna är ett sätt att skapa slack för att uppvisa ett 
bättre resultat än vad som egentligen föreligger (ibid). Detta problem kan hanteras 
genom att alla transaktioner med dessa resurser genomförs med en IPM som baseras på 
marginalkostnaderna för produkterna som levereras internt (ibid).  
 
Vidare finns ytterligare möjligheter att hantera detta scenario på, vilket skulle kunna 
genomföras med att handha två olika IPM inom koncernen, detta skulle kunna 
eliminera vissa av dessa interna problem och skapa en optimalt fungerande IPM 
(Lambert, 2001). Exempelvis skulle den säljande enheten få ett högt internpris vilket 
skapar incitament för riktade investeringar, och skulle inte påverka köpande part att 
minska sin efterfrågan av produkterna (ibid).  
 
Specifika investeringar  
Att använda sig av kostnadsbaserade IPM i en koncern med ett antal enheter i en 
värdekedja kan resultera i att enheterna genomför specifika investeringar för att minska 
sina kostnader i produktionen (Lambert, 2001 & Adams & Drtina, 2008). Ifall enheten 
är sluttillverkaren av produkten kan denna öka sitt resultat avsevärt och detta kan skapa 
problem om resultatet delas intern i koncernen, genom att den enhet som genomfört 
investeringen endast får en del av det resultat som investeringen skapat (ibid). Detta 
scenario leder i längden till att enheter inte genomför investeringar som i slutändan 
ökar koncernens totala resultat men leder till ökade kostnader i den enskilda enheten, 
där dennes resultat påverkas negativt (ibid).  
 
Generellt påverkas även investeringar av huruvida produkterna kan säljas externt och 
internt, här finns risker att kraft och fokus läggs på att investera och anpassa produktion 
till de ”kunder” som betalar bäst, oavsett om de är interna eller externa kunder 
(Lambert, 2001 & Adams & Drtina, 2008). Detta kan skapa incitament för att rikta 
investeringar mot produkter som har en hög marginal och som kanske inte är det 
optimala för koncernens övergripande mål (Adams & Drtina, 2008). Dessa styreffekter 
kan även skapas av olika beräkningar av försäljningspriser kontra kostnader kopplade 
till de levererade produkterna mellan enheten och koncernen och i sin tur påverka 
investeringsbeslut, detta kan motverkas av att använda sig av en IPM som baseras på 
rådande marknadspris (ibid).  
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Genom att förenkla användningen av beräkningsunderlag som används av både 
enheter och koncernen, kan denna modell även skapa full täckning för enhetens 
värdeskapande i värdekedjan (Adams & Drtina, 2008). Detta leder även till styreffekter 
hos den köpande parten i värdekedjan där även denna enhet eftersträvar högsta 
effektivitet genom att endast inhandla den optimala mängden av produkter för att 
uppnå maximalt resultat (ibid).  
 
Minimering av dysfunktionella effekter  
Det finns goda möjligheter för en koncern att minska oönskade styreffekter genom att 
anpassa styr- och mätmodeller, generellt gäller det att anpassa den enskilda enhetens 
utvärderingsmodell för att kunna ingå tillsammans med utvärderingen av hela 
koncernen (Van Helden, Van der Meer-Kooistra & Scapens, 2001). Vidare kan 
ledningen skapa incitament för att uppmuntra samarbete mellan de enskilda enheterna, 
till exempel genom att sammankoppla bonussystem, utvärderingar och riskfördelning 
etc., och genom att skapa dessa incitament påverkas beteende positivt och blir 
konsekvent och starkare över tid (ibid).  
 
Dessa skapade och sammankopplade incitamentsystem mellan enheterna är inte lätta att 
skapa men kan få styreffekter för koncernens övergripande mål (Van Helden, Van der 
Meer-Kooistra & Scapens, 2001). Överlag skulle inte dessa styreffekter existera om 
enheterna endast utvärderades efter koncernens gemensamma måluppfyllelse (Lambert, 
2001).  
 
I praktiken kan dessa två möjligheter för att hantera styreffekter vara svårt att 
implementera i en koncern, då koncernen vid implementering av en IPM bör ta i 
beaktning de komplexa parametrarna som exempelvis marknadsläge, antal kunder och 
långsiktiga uppsatta mål (Van Helden et al, 2001). Enkla och funktionsdugliga IPM 
som marknadspris och Cost-plus kan även vara svåra att anpassa till dessa samordnade 
incitaments underlag för att skapa samarbete mellan enheter i en koncern (ibid). 

3.6 Sammanfattande modell  
Sammanfattningsvis ligger de separata och specifika parametrarna ofta som grund för 
val av IPM, dessa sammanställs och kopplas mot koncernens övergripande mål och 
strategier för styrningen av respektive dotterbolag för att uppnå önskade styreffekter 
(Van der Meer-Kooistra, 1994). För att visa på dessa samband sammanställs parametrar, 
strategier, IPM och effekter i en illustrativ modell (se figur 1), för att visa på det 
kopplingar som existerar och som litteratur och tidigare forskning belyser (ibid).  
 

 
 
Figur 1. Kopplingar mellan parametrar, strategier, modeller och effekter.  
 
Hur dessa samband är kopplade mellan varandra kan skilja sig åt beroende på vilka 
parametrar som är aktuella i det specifika fallet mellan köpare och säljare (Van der 
Meer-Kooistra, 1994). I praktiken har dessa parametrar olika grader av påverkan och 
vissa påverkar mer än andra beroende på sammansättningen av andra parametrar som 
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existerar i samma transaktion (ibid). Exemplet nedan visar på hur dessa samband som 
teorin beskiver kan se ut i ett dotterbolag i en koncern. Dotterbolagets betydelsefulla 
parametrar som påverkar i exemplet (se figur 2) är, organisationens sammansättning 
samt hur omgivningen ser ut, detta påverkar i sin tur strategin att endast leverera 
funktion till köparen (Lambert, 2001, Adams & Drtina, 2008). Beroende på val av 
IPM kan detta ge oönskade effekter som budgetslack och riktade investeringar (ibid).  
 

 
Figur 2. Exempel på hur dessa samband kan se ut. 
 

 
En omgivningsparameter kan även ha en viss mindre påverkan på hur styreffekter 
uppenbarar sig och där utfallet kan bli ett helt annat beroende på grad av denna 
påverkan (Lambert, 2001, Adams & Drtina, 2008). I detta exempel (Se figur 2) är den 
lokala omgivningen begränsad till ett fåtal aktörer och konkurrenter på marknaden 
vilket påverkar dotterbolaget till att fatta investeringsbeslut som riktas mot externa 
kunder (ibid). 
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4. EMPIRI  
Detta kapitel behandlar och redogör för de case-analyser som respondenterna genomfört samt det 
data som genererat ur undersökningens intervjufrågor. De berörda respondenterna kommer från 
KGS AB, Kimit AB, MTAB, Wassara AB samt LKAB koncernen.  

4.1 Plats i värdekedjan 
Dotterbolagen ingår på olika sätt i LKAB:s värdekedja för framställandet av 
järnmalmsprodukter. MTAB tillhandhåller transporterna av malmprodukter till 
utskeppningshamnarna i Luleå och Narvik. KGS AB har många olika verksamheter 
och är bland annat leverantör av betong och grus till Mining Division, vidare levererar 
de även sprängmedel via Kimit AB, ett dotterbolag till KGS AB.  
 
KGS AB levererar även vissa underhålls-, rep- och utvecklingstjänster via 
dotterbolaget KGS Mekaniska AB. Wassara AB tillverkar borrsystem och borrar, och 
levererar denna teknik till Mining Division och deras malmbrytning i Malmberget och 
Kiruna. Dessa förhållanden i LKAB:s värdekedja leder till att dotterbolagen har lite 
olika roller och levererar sina tjänster och varor efter detta förhållande. I praktiken sker 
vissa av dessa transaktioner mer sällan och andra dagligen, beroende på vilken typ av 
verksamhet som bedrivs i respektive dotterbolag så ter sig styrningen av dotterbolagen 
lite olika.  

4.2 Parametrar vid val av IPM  
Koncernen fastställer i praktiken dotterbolagens IPM, samt vilket pris bolagen ska 
betala utefter två parametrar. Dessa parametrar är i grunden, vilken möjligheter 
produkterna eller tjänsterna har externt och vilka risker som är förknippande med 
dessa, samt till hur stor del Mining Division kräver deras uppmärksamhet. I praktiken 
tas ingen hänsyn till var produkterna eller tjänsterna befinner sig i värdekedjan, utan 
bolagens transaktioner bedöms efter bolagens individuella egenskaper.  
   
Rent generellt är inte dessa parametrar någon stor fråga för koncernen, detta med 
hänvisning till kostnaden för att utreda IPM i förhållanden till vilka pengar som det 
egentligen rör sig om. Med miljardvinster per månad i Mining Division blir IPM 
mellan dotterbolagen en liten fråga att ta hänsyn till i ledningsgruppen inom 
koncernen, varvid när ett beslut är taget så diskuteras inte det något mer. Från 
koncernens sida är dotterbolagets tillhandahållna funktion den viktiga parametern, som 
i praktiken innebär att tillgodose Mining Division med tjänster eller produkter, och 
tillsammans med riskerna som finns förknippade med transaktionen avgör sedan valet 
av IPM. Ur detta resonemang har Cost-plus modellen införts i vissa dotterbolag med 
motiveringen av den funktion som dotterbolagen tillhandahåller samt ett tillägg efter 
den risk som bolaget besitter. För att uppnå koncernens uppsatta mål 
har dotterbolagens styrelser fått fria händer att uppnå dessa mål i dotterbolagens 
verksamhet, i vissa fall har produkterna börjat säljas externt och det har uppdagats 
"problem" med ”felaktiga prisnivåer” med de tidigare fastsatta interna priserna på 
försäljningen till Mining Division.  
 
Organisation   
Dotterbolagen, som är helägda av LKAB koncernen, styrs med ett övergripande syfte 
från koncernen att i första hand bistå Mining Division med produkter eller tjänster. 
Styrningen från koncernen sker direkt genom dotterbolagens styrelser, där 
representanter från LKAB:s koncernledning sitter som styrelseordföranden. I vissa av 
dessa styrelser ingår även representanter från ”köparen” Mining Division, vilket leder 
till att dotterbolagen i vissa fall uppleva att styrelsemedlemmar sitter på ”dubbla stolar” 
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i styrelsearbetet. Denna styrning leder till att många beslut i dotterbolagen påverkas av 
företrädare för högsta koncernledningen i LKAB, och enligt respondenterna kan 
besluten därigenom vara svåra att ifrågasätta för dotterbolagens representanter.  
 
Integration 
Graden av integration med moderbolaget varierar starkt mellan de undersökta 
dotterbolagen, i fallet med MTAB är integrationen med moderbolaget stark, i princip 
all handel sker med moderbolaget. Den enda anledningen till att bolaget är organiserat 
som ett dotterbolag och inte som en LKAB enhet är de lagstadgade kraven på att 
tågverksamhet måste vara huvudsyssla i bolaget för att drifttillstånd ska ges av 
myndigheterna. Eftersom moderbolagets verksamhet utgörs av gruvbrytning, så måste 
ett dotterbolag skapas där tågverksamhet utgör huvudverksamheten. 
Styrelsesammansättningen med Mining Divisions chef som ordförande i MTAB:s 
styrelse, är en stor faktor som medför att bolagen i praktiken ser sig som en enhet.  
 
I KGS ABs fall, som en gång i tiden varit privatägt och som för ett antal år sedan blivit 
helägt av LKAB, är graden av integration inte lika stark. KGS AB som även, förutom 
att leverera till Mining Division har en extern försäljning av betong har till skillnad 
mot MTAB en styrelse som i större utsträckning består av företrädare från koncernen i 
LKAB. Varvid Mining Divisions företrädare inte har en lika framträdande roll, vilket 
leder till att integrationen med ”köparen” Mining Division inte är lika stark. Denna 
konstellation kan till och med ligga till grund för vissa interna schismer mellan köpare 
och säljare, med avseende på fördröjningar av leveranser och investeringar kopplade 
till Mining Divisions efterfrågan av produkter. Wassara AB som verkar i malmfälten, 
men vars ledning sitter i Stockholm har i sitt förhållande med Mining Division ungefär 
liknade styrelsesammansättning som KGS AB, där koncernledning och Mining 
Division finns representerade. Skillnaden mot KGS AB ligger i leveranser där KGS AB 
levererar cirka 80 procent av sin tillverkning till Mining Division till skillnad mot 
Wassara AB som endast levererar cirka 40 procent av sin tillverkning till Mining 
Division.  
   
Affärsrisker  
Koncernens bedömning av affärsriskerna i dotterbolagen grundar sig på risker med 
marknad, valutor, lager, leverantörer, FoU samt kunder. Efter den riskanalysen har en 
helhetsbedömning genomförts och priserna är satta utefter det, där liten risk ger 
ett litet påslag på kostnaderna. Ett exempel är MTAB, där bolaget i praktiken inte 
har någon affärsrisk, transporterna måste genomföras, och de får full kostnadstäckning 
med ett påslag på två procent för att täcka räntor på genomförda investeringar. I KGS 
AB fall har ett påslag på sju procent fastställts, där produkterna anses bära en större risk 
men där även dotterbolaget besitter en annan funktion.  
 
Dotterbolagets funktion  
Med utgångspunkt för dotterbolagens primära funktion, i att tillhandahålla Mining 
Division med tjänster och produkter, har möjligheter att sälja produkterna externt 
påverkat koncernens bedömning vid val av IPM. Detta grundar sig i den "frihet" och 
sekundära funktion som dotterbolagen har med möjligheten av att sälja 
produkterna externt för att tjäna pengar. Inom MTAB där malmtransporter sker 
dagligen till Luleå och Narvik skiljer sig i funktion från de andra dotterbolagen KGS 
AB, Kimit AB och Wassara AB, där produkter direkt ingår i brytningen av malm 
inom Mining Division, men även har en extern marknad för sina produkter. Även i 
detta förhållande med extern försäljning har koncernen lite olika syn och strategier, 
detta beroende på vilka risker som finns med avseende på uppmärksamheten Mining 
Division kräver av respektive dotterbolag.  
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4.3 Strategier & IPM  
De bakomliggande strategierna för vald IPM hos dotterbolagen grundar sig till stor del 
på de ovan nämnda parametrarna risk och funktion, och det övergripande syftet att 
försörja Mining Division med produkter och tjänster. En respondent säger: 
 
”– Dotterbolagens syfte är nummer ett att försörja LKAB med produkter och tjänster, till så lågt 
pris som möjligt” 
 
En parameter som påverkar valet av strategi, en strategi med avseende på att uppnå 
specifika funktioner och minska risker, är hur dessa strategier implementeras och 
verkställs i respektive dotterbolag. Den faktor som blir tydligast här är hur 
sammansättningen av styrelsen i dotterbolaget är och vilken bakgrund dessa individer 
har inom koncernen. Denna faktor påverkar till stor del vilken strategi som antas för 
att uppnå koncernens övergripande mål för dotterbolagen och påverkar även 
strategierna bakom valet av internprissättningsmodell. En annan faktor som tas i 
beaktning är möjligheterna att, genom att hålla nere resultatet i dotterbolaget kunna 
vrida om tumskruvarna för att minska kostnaderna och få bolagen att bli 
kostnadseffektiva. Dotterbolagen tror dock att lika eller till och med bättre 
kostnadseffektivitet skulle kunna uppnås med marknadspris kombinerat med krav på 
kostnadsreducering. Viljan är i grunden att driva verksamheten med så bra lönsamhet 
som möjligt. 
   
Interprissättningsstrategier  
Uppfattningen om syftet och strategin bakom valet av IPM skiljer sig åt mellan de 
intervjuade respondenterna, MTAB jobbar likt andra dotterbolag efter Cost-plus 
modellen för prissättning av produkterna vilket innebär att de har full kostnadstäckning 
och ett påslag med två procent. Tidigare hade de ett påslag på en procent men det 
räckte inte för att täcka räntorna på investeringarna. Syftet och strategin med valet av 
prissättningsmodell är enligt respondenten endast vald för att lagen kräver att företag 
som bedriver järnvägstransporter måste ha det som huvudsyssla och nivån på 
internpriserna är satta för att hålla bolaget från likvidationsplikt. 
   
För KGS AB och Kimit AB tillämpas även där Cost Plus med ett vinstpåslag på sju 
procent för den interna handeln med Mining Division, detta är ett belopp som är satt 
av ägarna tillika ledningen för LKAB. "Strategin" bakom detta anses enligt 
respondenterna ligga i att underlätta framtagandet och upprättandet av "rätt" nyckeltal 
inom Mining Division, med även med argumentet att underlätta styrningen av 
Mining Division. Vidare framhåller de att valet av IPM med Cost-plus inom LKAB 
är framtaget och implementerat av den före detta direktören för Mining Division, Ola 
Johnsson, som nu är verkställande direktör i hela koncernen och även tillika 
styrelseordförande i KGS AB. En strategi som de upplever, men inte verkar vara 
direkt uttalat, är att bolagen inte bör fokusera på extern försäljning av sprängmedel 
och betong, utan att tillgodose Mining Divisions önskemål fullt ut.  
   
Wassara AB har fått i uppgift av sin styrelse att de skall vara ett affärsdrivande bolag, 
och prissätts idag efter en strategi som innefattar ett incitament för att utveckla 
borrsystemen till att hålla längre. Historiskt och rent teoretiskt är det en bra strategi, 
men blir i praktiken en snedvriden IPM, vilket har lett till att en ny IPM skulle 
implementeras. Cost-plus modellen plus sju procent var sagt från koncernhåll. Den 
nuvarande IPM utgår från att betalning sker efter antal borrmeter och där längre 
drifttid och mindre serviceavbrott ger bättre betalt. Snedvridningen i dagsläget består i 
att Kirunagruvan, som sliter mer på borrarna betalar lite genom att dessa riggar står 
oftare still och kräver mycket service, och med ett nästan exakt omvänt förhållande i 
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Malmberget. Respondenten menar att med dessa förhållanden skulle en Cost-plus 
modell med påslag på sju procent vara omöjlig att leva efter, det skulle ge minskade 
möjligheter att utveckla borrsystemen, expandera på marknaden och företaget skulle 
dö sotdöden. I dagsläget har man ännu inte enats om en IPM för Wassara AB och den 
"gamla" modellen används fortfarande. Här har även Wassara AB tagit fram en 
alternativ IPM, som grundar sig i egna kostnadsberäkningar där vinstpåslaget i 
dagsläget, i praktiken var lägre än de från koncernhåll föreslagna sju procenten och 
liknar en anpassad marknadsprismodell.  
 
Beroende på koncernens strategier med nuvarande IPM och eventuella förändringar i 
dessa, så anses det utmynna i effekter som både ses som positiva och negativa. 
Positiva i likt att intäkter från extern försäljning minskar koncernens FoU kostnader 
och i praktiken kan rendera i gratis materiel till Mining Division, men även i negativa, 
likt att fokus läggs på externa kunder och att kostnadsfokus inte upprätthålls.   

4.4 Styreffekter av IPM  
De effekter som kan uppstå vid val av IPM kan vara både positiva och negativa för 
koncernen i stort, dessa kan även ha en stark anknytning till de finansiella mått med 
vilka bolagen mäts. När koncernen fastställer en avkastningsgrad för ett dotterbolag, 
men även samtidigt tvingar dem till intern handel med modern till en viss fastslagen 
prisnivå kan det uppstå vissa dilemman. Detta uttrycks bland annat genom att 
dotterbolag ändrar sitt sätt att redovisa kostnader samt att kostnadsmedvetenheten 
minskar, då dotterbolagen vet alla kostnader som är relaterade till den 
aktuella affärstransaktionen.  
   
Från koncernen är de medvetna om att det kan uppkomma eventuella bieffekter när 
ett IPM införs, men de anser att det måste finnas förtroende för dotterbolagen. De 
granskar inte dotterbolagens kostnadsfördelning utan motiverar istället valet av IPM. 
Eftersom granskning ej sker är det svårt att se hur bolagen agerar och vilka effekter 
som kan uppstå, de belyser dock att det inte är något större problem eftersom att det är 
intern handel och att det inte är några nya pengar som kommer in i koncernen. Inom 
dotterbolagen som handlar med produkter som säljs externt finns dock ett visst 
missnöje över rådande situation, och de nu använda IPM anses som orättvisa och ger 
inte dotterbolagen fritt spelutrymme att verka som ett eget bolag. En respondent säger: 
 
”- Prissättningen idag är inte fair, vaken mot LKAB eller mot oss” 
 
Ett exempel på det är att IPM ger effekter på den externa marknaden, när 
kostnadsbilden och procentpåslag är ”allmänt känd” på marknaden. Vilket kan 
upplevas av respondenterna, minska möjligheterna för att öka lönsamheten i 
dotterbolaget. Detta genom att konkurrenter och externa köpare, som vet vad Mining 
Division köper produkterna till för pris, även pressar ner de externa priserna. I dessa 
typer av scenarios och situationer, kan dotterbolagen i vissa fall känna sig bakbundna 
av koncernen, men poängterar även att det också finns vissa fördelar, likt säkra 
leveranser och säkra vinster. 
 
Asymmetrisk information  
I Wassara AB har det varit stora diskussioner kring prissättningen och de är just nu 
uppe i framtagandet av ny prissättningsmodell. Det framkom att det tidigare skett 
häftiga diskussioner i styrelsearbetet rörande den befintliga IPM, där Mining Division 
var missnöjd med hur mycket de betalade för borrutrustningen. Enligt Mining 
Division betalade de alldeles för mycket för borrutrustningen och Wassara AB gjorde 
en alldeles för stor vinst. Dotterbolaget menar att kostnader kan beräknas på olika sätt, 
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och att genom att visa på olika kostnader kan de få fram vilken vinstprocent som helst. 
Huvudargumentet från deras sida i diskussionerna var att Wassara 
AB presenterat kostnaderna på ett felaktigt sätt, vilket innebar att det verkade som att 
förtjänsten av LKAB affären var större än den skulle vara om de räknat på ett annat 
sätt.  
 
Syftet till att de arbetar för att ta fram en ny modell för internprissättning är enligt 
Wassara ABs mening att de skall skapa en mer rättvis bild av kostnaderna och rätta till 
problemet med prissättningen som det är nu med höga kostnader och dåligt betalt för 
de hammare (borrar) som är i drift i Kiruna mot för de som är i drift i 
Malmberget. Effekten som uppstod när de visade på de, ur Wassara AB:s synpunkt, 
verkliga kostnaden för borrsystemet var att de då istället för de sju procent vinstpåslag 
som det skulle vara med Cost-plus egentligen bara fick fem procent i påslag.    
 
Respondenternas resonemang mynnar ut i en avgränsningsproblematik som även 
återfinns hos KGS AB, likt var gränsen skall dras och vilka kostnader som är direkt 
tillhöriga Mining Division. Vidare vill även dotterbolaget ändra modellen för 
redovisning av kostnaderna för att ur Wassara AB:s perspektiv få en mer rättvisande 
kostnadsbild. Vid skapandet av det nya förslaget på internprissättningsmodell, har 
Wassara AB en uttrycklig vilja av att försöka undvika den direkta insyn som Mining 
Division skulle ha i kostnaderna för dotterbolagets interna försäljning med Cost-plus 
modellen. Varav den nya modellen istället grundar sig på marknadspris med en mycket 
stor rabatt för Mining Division.  
   
Beteendeeffekter  
Respondenterna anser att viss problematik kan förekomma med avseende på hur 
avgränsningen sker för kostnaderna som skall utgöra basen i Cost-plus modellen. Det 
upplevs svårt att dra en gräns för kostnadernas tillhörighet, om det som i fallet KGS 
AB och Kimit AB där de exempelvis har en betonganläggning som till 70 procent har 
som huvudsyfte att tillhandahålla LKAB med produkter eller tjänster, vilket skapar 
problem i hur kostnadsberäkningen skall se ut för de övriga 30 procenten som 
produceras för extern försäljning. För oavsett den externa försäljningen måste bolaget 
inneha maskinen och den måste vara bemannad, därför uppstår 
gränsdragningsproblematik, vilket inte gynnas av att bolaget måste ha dubbla prislistor 
och dubbel parallell bokföring av intäkter och kostnader. Risker finns att kostnader 
som inte är hänförliga till Mining Divisions tillverkning ändå hamnar som kostnader 
till grund för den interna prissättningen, då det i praktiken är svårt att separera dessa 
kostnader. För att, ur dotterbolagets perspektiv, förbättra redovisningen av 
kostnadsbilden kommer de i Wassara AB att ändra i sin modell för redovisning av 
kostnaderna mot Mining Division.  
 
Syftet med detta är att rätta till de upplevda problemen med att kostnader så som 
administration, forskning och utvecklingskostnader, vilket idag ligger 
utanför Mining Divisions "tillverkningskostnader" inom Wassara AB, kommer att 
läggas på för de aktuella produkterna som är relaterade till denna försäljning. Vidare 
bygger Wassara AB även om sin rapporteringsmodell för att även den skall bidra till en 
mer rättvisande bild av den upplevda verkligheten samt att underlätta uppföljningen av 
denna produktionsverksamhet. En annan aspekt av det nära sambandet med Mining 
Division gör även att dotterbolagen utan större problem kan anställa folk för 
kortare projekt som riktas mot Mining Division, då det vid projektets upphörande 
kan ske en överflyttning av personal till moderbolaget.   
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Investeringsbeslut  
Inom LKAB tas alla större investeringsbeslut av koncernstyrelsen, och alla dotterbolag 
får "slåss" på lika villkor om investeringspengarna. Inom MTAB tas inga beslut om 
större investeringar, där större avser investeringar över 2 miljoner vilket i praktiken 
innebär att investeringar under 2 miljoner kan tas av chefen för MTAB. De stora 
investeringsbesluten går istället via styrelsen för dotterbolaget vilka bara kan tillstyrka 
eller avstyrka dessa investeringar, det slutgiltiga beslutet fattas av styrelsen för LKAB. 
Samma förfarande kring investeringsbesluten sker även i KGS AB och Kimit AB, men 
där ytterligare vikt läggs på det interna behovet av investeringarna. Är det möjligt att 
uppvisa ett internt behov och om det är ett speciellt behov som härrör till gruvan så 
går investeringsförslagen alltid igenom.  
   
Det har dock blivit striktare med investeringarna, Ett dotterbolag upplever att det idag 
är svårare att få igenom en investering som kanske inte till fullo är ämnat LKAB utan 
även den externa marknaden, trots kalkyler som visar att investeringen är lönsam och 
att investeringen skulle generera nya friska pengar in i bolaget föreligger risken att den 
vägs mot investeringar i Mining Division där avkastningen är mycket större.  En 
respondent säger: 
 
”– Det är lite dagsformen på styrelsen som avgör om man får igenom en investering eller ej”  
 
Vidare belyser respondenterna dilemman som kan uppstå med exemplet, att de skall 
leverera tjänster eller produkter till gruvan men samtidigt får bolaget inga resurser 
tilldelade för detta. De sitter således i en moment 22 situation, det finns krav på att 
produkter skall levereras men samtidigt kan de inte få investeringar för att kunna 
leverera produkterna. Det leder i förlängningen till att de ställs inför Mining Division 
som undrar varför de inte levererar produkterna som de är ålagda att göra, men 
när det börjar mullra i gruvan om att produkter eller tjänster inte levereras så finns det 
helt plötsligt utrymme inom investeringsramen.   
   
Vid intervjuer med Wassara AB framkom att det inte finns några problem att får 
pengar för investeringar mot vare sig den interna och den externa marknaden, de 
framhåller att det erhållit ett fantastiskt stöd från styrelsen i Wassara AB för 
investeringar mot en extern marknad. Från LKAB:s sida kommunicerar man ut att det 
ligger både i Minings och Wassara AB:s intresse att utveckla verksamheten mot den 
externa marknaden för att inhämta mer information och kunskap vilket är till gagn när 
produkterna utvecklas. Om det från Wassara AB kommer krav på att,  för att 
uppfylla kraven på att leverera en produkt effektivt och billigt till Mining 
Division, medför att dotterbolaget måste genomföra en produktlansering utomlands, 
så stöds även detta från ledningshåll inom koncernen.  
   
Wassara AB kan internt besluta om investeringar upp till ett belopp på en miljon, för 
större investeringar måste styrelsen likt i MTAB tillstyrka investeringen och lyfta det 
till moderbolagets styrelse, därigenom blir det inga investeringar om inte styrelsen 
godkänt besluten. Dessa investeringar vägs då mot andra investeringar inom 
koncernen, och ledningen i Wassara AB inser även att prioriteringen blir, att 
investeringar i Mining Division får gå före, eftersom potentialen att tjäna ännu mer 
pengar finns där.  
   
Oavsett hur investeringarna sker och varifrån pengarna kommer finns det ett krav på 
att det är sunda och rättvisande kalkyler som ligger till grund för beslutet, de långa 
beslutsvägarna för en investering, och att det är lite besvärligt att ta sig igenom 
framhåller respondenterna som något positivt. Att dotterbolagens investeringar sedan 
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jämförs mot andra investeringar inom koncernen, gör att de får ett större 
lönsamhetskrav på sig än normalt. Beslutsgången gör att det, inför en investering måste 
ske överväganden både en och två gånger, nackdelen är att det blir "tungrott" och 
omställningar för att täcka behov på interna och externa marknaden blir eftersatta.  
   
Samtidigt som respondenterna framhåller att trots att det är svårt att räkna hem en 
investering med påslaget på sju procent så är det än dock sju säkra procent, och de 
slipper den oro som tynger andra externa bolag, men ”man” kanske inte springer ihjäl 
sig för de sju procenten. Med marknadspris som IPM är det inte säkert att vissa 
investeringar alls skulle genomföras som det sker med rådande prissättningsmodell. 
Vissa investeringar skulle inte vara möjliga att räkna hem med de sju procent 
som dotterbolagen har som pålägg på kostnaderna, och det skulle troligtvis behöva 
vara 15 till 20 procents pålägg för att vara genomförbart som ett externt bolag. Vissa 
av investeringarna som dotterbolagen genomför sker genom LKAB:s projektavdelning 
som i dessa fall även driver investeringsprojekten. De driver investeringsprojekten fram 
till avlämnandet och därefter sker en gradvis övergång när de skall in i verksamheten 
hos dotterbolaget, själva notan för investeringarna hamnar direkt hos LKAB.   
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5. ANALYS OCH SLUTSATSER  
Detta kapitel diskuterar och analyserar de empiriska data och analyser som genererats ur 
intervjuer i förhållande till uppsatsens teoretiska referensram. Ur dessa diskussioner och 
analyser har slutsatser utkristalliserats.  

5.1 Uppkomna styreffekter  
Att IPM väljs ut efter dotterbolagens plats och upparbetade värde i slutprodukten 
inom värdekedjan likt de Horváth, Moeller (2002) och Porter (2004) belyser, 
tillämpas inte inom LKAB koncernen. Valet av IPM sker efter funktion och risker i 
dotterbolagens verksamheter och deras möjlighet att påverka detta är i praktiken 
liten. Frågan om vald IPM är i sig, inte av stor karaktär för koncernen, men valet av 
IPM har trots det, en grad av påverkan ute i dotterbolagens verksamheter. 
Bedömningen sker generellt med utgångspunkt i hur stor uppmärksamhet Mining 
Division kräver av respektive dotterbolag samt vilka möjligheter som finns externt för 
de transfererade produkterna och tjänsterna. Denna bedömning är dock ytterst 
subjektiv, och påverkas till viss grad även av andra parametrar än de internt 
"förmedlade". Detta visar på att graden av påverkan, som hos de berörda 
dotterbolagen i praktiken är stor, inte bedöms lika på olika hierarkiska nivåer i 
koncernens organisation. Denna skillnad i ämnets ”viktighet” inom koncernen kan 
ligga till grund för att problem kan uppstå vid tillämpningen av speciella IPM.    
 
Valet av IPM  
Att IPM väljs efter hur ledningen avser att mäta dotterbolagens prestationer enligt 
Arvidsson (1973) kan inte urskönjas i detta fall, utan vald IPM går ibland stick i stäv 
med vald modell för att mäta lönsamheten inom dotterbolagen, likt räntabilitet på 
eget kapital kontra Cost-plus modell med fast vinstprocent på större del av 
dotterbolagens försäljning. I Praktiken kan dotterbolagen inte påverka räntabiliteten i 
dotterbolaget när koncernen fastslagit vad dotterbolaget ska ha för vinst på den 
interna handeln, där den interna handeln i vissa fall står för över 80 procent av 
dotterbolagets totala omsättning. En annan viktig parameter som bör tas i beaktning 
är strategierna bakom valet av IPM, och hur dessa strategier rent praktiskt 
implementeras i dotterbolagens dagliga verksamhet. Här finns det uppenbara 
skillnader som hänför till vilken styrning som koncernens representanter applicerar på 
dotterbolagens ledningar. Det kan anses viktigt att koncernen blir medveten om att 
det kan uppstå konsekvenser på grund av hur de mäter verksamheten och hur vald 
IPM implementeras. Hög medvetenhet om ett potentiellt problem ger möjligheter 
för koncernen att handla proaktivt och stoppa oönskade styreffekter innan 
konsekvenser från dessa uppstår.  
 
En effekt som Holmstrom och Tirole (1991) visar på, är att det genom en 
kombination av implementerade IPM och finansiella mätetal som inte är 
samverkande skapar styreffekter som suboptimeringar och motstånd mot koncernen. 
Detta anser de är en överhängande risk inom koncerner där koncernen styr över 
prissättningsbilden men sedan även mäter dotterbolagens prestationer på mätetal som 
är svåra att påverka för dotterbolagen. 
 
I undersökningen har det framkommit empiri som talar för att liknande styreffekter 
har uppkommit inom LKAB koncernen med avseende på olika finansiella - och 
verksamhetsmässiga mätetal. Det är av vikt att en koncern beaktar denna problematik 
vid val av IPM för respektive dotterbolag. Detta måste dock ske efter de individuella 
förutsättningar som varje dotterbolag har och ställs inför.  
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Dysfunktionella beteenden   
Dotterbolagen mäts idag på resultat, men har liten grad att påverka detta på grund 
av att vald Cost-plus modell används för de interna transaktionerna. Detta medför i 
praktiken en hög risk att dotterbolag under vissa förhållanden, ämnar förbättra 
resultatet genom bokföringsmässiga dispositioner. Detta kan ske genom att 
omarbetning av beräkningsunderlag sker, redovisningssystem ändras och kostnader 
som inte hänförs till internförsäljning läggs på i kostnadsberäkningar. Med en 
marknadsprismodell skulle ett sådant beteende kunna minska, då redovisningen inte 
skulle behöva delas upp i två delar som med Cost-plus modellen. Nackdelen blir 
dock med marknadspris att insynen i dotterbolagens kostnader minskar för 
koncernen, varinvid en avvägning bör genomföras för varje enskilt dotterbolags 
förutsättningar. Dotterbolagens agerande gynnar inte alltid koncernen i stort och de 
dysfunktionella beteendena inom den interna redovisningen, med avseende på 
kostnadsunderlag, kan påverka resultaten. I dagsläget, med höga vinster 
inom Mining Division är detta kanske inte ett aktuellt problem för denna koncern, 
men vid en kraftig resultatnedgång i Mining Division skulle koncernen kunna tjäna 
pengar på dotterbolagens externa verksamheter och därigenom sprida sin affärsrisk 
över ett bredare spann av produkter.  
 
Marknadspris vs Cost-plus modell 
Ett antal aspekter med marknadspris som IPM, är bland annat att dotterbolag vill 
undkomma den insyn som de interna köparna har i dotterbolagens kostnadsbild, med 
syfte att kunna påverka sin egen lönsamhet i dotterbolaget. Lönsamheten kan lättare 
påverkas genom helt enkelt minska kostnaderna med bibehållna intäkter, vilket skulle 
vara omöjligt med en Cost-plus modell, där vinsten oavsett kostnader alltid 
är exempelvis sju procent. Avila och Ronen (1999) belyser att, viljan att minska 
insynen för moderbolaget är beteenden som är relativt vanligt förekommande 
mellan moder- och dotterbolag, och denna undersökning finns det tydligt exempel 
på dessa typer av problem uppstår med en IPM som inte harmoniserar med den 
finansiella mätningen av dotterbolagen. Detta påverkas i stor grad även av vilken 
uttalad strategi som dotterbolaget ska arbeta efter för att uppnå koncernens mål med 
dotterbolaget, och detta bör således tas i beaktning av koncernen så att, strategi, val 
av IPM och önskade styreffekter sammanfaller.  
   
En till aspekt med marknadspris som IPM, är att det skulle underlätta dotterbolagens 
interna styrning och redovisning genom att två separata bokföringar inte skulle vara 
nödvändiga, vilket skulle underlätta administrationen i dotterbolagen och skulle även 
påverka de dysfunktionella beteenden som är kopplat till att inneha två separata 
"bokföringar" där Van der Meer-Kooistra (1994) beskriver hur "osäkerheten" med 
redovisningen påverkar beteenden och manipulation. Nackdelarna med två 
separerade redovisningar är att det kan bli svårt för koncernen att följa upp kostnader 
som hänför sig till interna och externa transaktioner, vilket kräver att ett större 
förtroende hos koncernen föreligger för dotterbolagens redovisning.  
 
Diskussioner i dotterbolagen belyser riskfördelning som uppkommer med vald IPM, 
med avseende på Cost-plus modellen finns olikheter om vilka typer av kostnader 
som ett dotterbolag själva skall bära och vem som skall bära risken för eventuella 
problem och fördyringar som kan uppstå under produktionen. Exempel på en sådan 
fråga kan vara vem som skall bära risken för kostnadsökningar som uppstår i samband 
med fel och haverier vid produktion av varor som skall levereras till moderbolaget. I 
rådande läge får dotterbolagen själva bära risken för att haverier som kan uppstå, och 
att detta är något de får räkna med enligt direktiv från koncernen. Risken med detta 
förfarande är de effektivitetsproblem som kan uppstå då risken helt och hållet läggs 
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på det levererande bolaget, som i sin tur inte har högre marginal än exempelvis sju 
procent på produkten. Vilket i praktiken skulle kunna leda till att med ett större 
haveri, går dotterbolaget ”back” på denna försäljning.  
   
När koncernen "fördelar ut" risken till dotterbolagen, bör manöverutrymmet 
värderas, om inte tillräckligt manöverutrymme ges menar Lambert (2001) att risker 
finns att oönskade styreffekter uppstår. En styreffekt som kan uppstå är att det 
levererande dotterbolaget blir så riskmedveten att de offrar effektivitet, det vill säga 
inte optimalt utnyttjar sin produktionsmateriel för att undvika haverier vilket i sin tur 
kan leda till förseningar och fördyringar för koncernen genom minskad 
malmproduktion. I slutändan kan kostnaderna ändå falla på moderbolaget, detta 
eftersom att dotterbolagens kostnadsberäkningar ligger till grund för 
internprissättningen, kommer ett inträffat haveri år ett, att påverka kostnadsbilden 
för år två, varvid fördyrningar upptas i efterhand.  
 
Effekter med riskfördelning mellan moder- och dotterbolag påverkas av 
möjligheterna för dotterbolaget att i sin tur sprida risker med produktionen på andra 
externa kunder, finns den möjligheten kan effekter som efterhandskonstruerade 
kostnadsberäkningar upphöra och dotterbolaget kan verka mer självständigt och 
effektivt i sin produktion. Hindras däremot dotterbolagens försäljningsmöjligheter 
externt finns risker med att produktivitet och resursutnyttjande inte är optimalt, 
dotterbolagen utnyttjar helt enkelt inte sin hela produktionskapacitet.  
    
Generellt utrycker dotterbolagen en avgränsningsproblematik, detta yttrar sig genom 
att det kan vara svårt att direkt avgöra vilka kostnader som moderbolaget skall bära 
för de producerade interna varorna, rörande fördelningen av kostnader som är 
hänförliga till den produktionsanläggning som dotterbolaget innehar. 
Om dotterbolagen producerar varor huvudsakligen för moderbolaget men även har 
en mindre del extern försäljning kan det vara svårt att utröna vem som skall bära 
kostnaden och hur kostnaden skall fördelas internt och externt för 
produktionsanläggningen. Det förefaller vara frestande för dotterbolagen att lyfta över 
majoriteten av kostnaderna för produktionsanläggningen på moderbolaget, eftersom 
produktionsanläggningen är uppförd till följd av moderbolagets efterfrågan och 
önskemål, och den del som dotterbolaget säljer externt blir således bara 
ett ökat kapacitetsutnyttjande.  
 
Enligt Samuelsson (2001) aktualiseras dessa beteenden ofta när 
anläggningskostnader ingår som bas för kostnadsberäkningar i Cost-plus modellen. 
För dotterbolagen är det givetvis lockade att baka in så mycket av de fasta 
kostnaderna som möjligt i kostnadsbasen för internpriset mot moderbolaget. Vilket 
får till följd att dotterbolagen även ökar vinstpålägget sett mot de fasta kostnaderna, 
och med detta budgetslack skapas möjligheter för att öka dotterbolagets 
lönsamhet. Eventuellt skulle ett marknadspris kunna skapa en förändrad inställning 
till vilka kostnader som skall fördelas ut mellan moder- och dotterbolag, eftersom 
att koncernen med en marknadspris modell skulle ha möjligheten att se till de totala 
kostnaderna för den producerande helheten, och därmed skulle de kunna använda 
samma kostnader för den producerade varan både internt och externt.  
 
En följdeffekt av detta skulle kunna vara att arbetsbelastningen som nu finns i 
dotterbolagen minskar, eftersom att dotterbolagen då skulle undvika problematiken 
med dubbla prislistor, vilket genererar ett stort merarbete med kraven på att 
kostnaderna skall kunna redovisas separat. En nackdel med en marknadsprismodell 
blir att koncernens direkta överblick över kostnadernas ursprung skulle gå 
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förlorad, och det skulle även kräva ett större avkastningskrav på dotterbolagets 
kapital.  
 
Investeringar 
Att lyfta investeringsbeslut från dotterbolagsnivå till koncernnivå kan vara ett sätt att 
undvika problematiken med att enheter i slutet av en värdekedja genomför 
investeringar, som påverkar resultatet för enheten och koncernen i stort. Eftersom 
att koncernens resultat skall fördelas ut efter hur värdet på produkten upparbetas, får 
den investerande enheten inte bära hela frukten av sin investering, utan bara 
kostnaden vilket Lambert och Drtina (2008) visar på i sin artikel. Ett liknande 
scenario uppstår inom koncernens dotterbolag när de får ett krav på 
sig att genomföra en investering och uppföra en anläggning för att tillgodose ett 
behov som uppstår inom moderbolaget, och som kan vara av varierande livslängd. 
Med Cost – plus modellen erhåller de således kostnaden plus det fastslagna 
vinstpålägget och kan inte påverka sin avkastning på investeringen. Detta leder till att 
dotterbolagen inte får sin del av resultatet av investeringen, men som de i ett senare 
skede får bära kapitalkostnaden för.  
   
Resultatet av att genomföra investeringar med en Cost-plus modell, kan således vara 
att vissa investeringar inte hade genomförts, om dotterbolaget arbetat som en 
fristående affärsdrivande enhet med marknadspris och krav på att bära sina egna 
kapitalkostnader. Men ur ett koncernperspektiv ser dotterbolagen stora fördelar med 
detta tillvägagångssätt, och får genomföra investeringar som inte hade varit möjligt 
med en extern ägare. Detta skulle även kunna leda till att ”onödiga” investeringar 
genomförs som inte påverkar moderbolagets behov. Resultatet av detta 
tillvägagångssätt kan bli att det ”spelrum” som hade kunnat resultera i alternativa 
lösningar inte existerar, och där den slutliga kostnadsbilden skulle ha kunnat vara 
annorlunda uteblir. I ett vidare perspektiv påverkar även en längre beslutsgång för 
investeringar utfallen, i detta fall, där ledningen för dotterbolaget lyfter en 
investeringsfråga till sin styrelse för tillstyrkelse, och som sedan övergår 
till koncernstyrelsen för beslut ger långa beslutsvägar och kan skapa 
problem. Omställningsprocesser kan ta onödigt lång tid att genomföra och eventuella 
marknadsfönster som öppnas kan därmed missas.  
 
Effektivitet 
En annan aspekt med val av IPM, är att dagens internprissättningsmodell Cost-
plus, är att det saknas en morot för att arbeta hårt och effektivt, det vill säga prestera 
maximalt. Ur dotterbolagens synvinkel är incitamenten små i Cost-plus 
modellen, eftersom att oavsett hur effektivt de arbetar och sparar kostnader så får 
dotterbolagen ändå bara sina kostnader täckta plus en fastställd vinstmarginal på alla 
interna transaktioner. Eftersom att belöningssystemet är lika för alla i hela koncernen, 
samt att alla investeringsbeslut ligger på koncernledningsnivå, föreligger risken att 
det uppstår en misströstan i dotterbolaget. En misströstan som Van der Meer - 
Kooistra (1994) anser grundas i att det inte finns något större möjligt 
att påverka resultatet inom det aktuella dotterbolaget. Den enda möjliga sättet för 
dotterbolag med stor intern försäljning att påverka sitt resultat är att, antingen 
leverera fler produkter och därigenom få mer intäkter alternativt att "blåsa" upp 
kostnaderna.  
 
Dock framhåller dotterbolagen att det trots allt är skönt att alltid vara säkrade med 
den fastställda vinstmarginalprocenten, samt att risken för att tappa kunder är 
minimal. Fördelar som eventuellt skulle kunna uppstå vid tillämpning av en 
marknadspris modell jämfört med en Cost-plus modell är att dotterbolagen får 
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incitament att arbeta som fristående affärsdrivande bolag, vilket i sin tur skulle kunna 
generera ett bättre resultat vilket skulle kunna återspegla sig på koncernen, de skulle 
helt enkelt jobba mer effektivt och det är samma pengar anser dotterbolagen. Den 
effekt skulle kunna uppstå är att dotterbolagen får som vilket annat bolag som helst 
konkurrera om order och leveranser, vilket skulle kunna resultera i ett 
entreprenörsstänk som skulle generera en ökad inre effektivitet. Nackdelen med en 
ökad marknadsorientering kan härledas till den speciella situation som föreligger 
i Malmfälten, med endast ett fåtal leverantörer att konkurrera med, så 
sitter moderbolaget lite i knäet på leverantören vilket van der Meer - Kooistra 
(1994) menar kan skapa ett opportunistiskt beteende och leda till kraftiga 
prisstegringar.    

5.2 Vilka parametrar är av betydelse?  
Vid implementeringen av en IPM finns det ett antal parametrar som påverkar. Dessa 
kan dock vara av olika karaktär beroende på vilka syften som koncernen har med 
internprissättningen. Vid valet av den rådande modellen har koncernen beaktat 
aspekter så som affärsrisker, vilken typ av produkt det rör, hur ser marknaden för 
produkten ut samt hur ser graden av specialisering ut för de interna leveranserna. 
Syftet med den interna handeln som respondenterna från koncernen lyfter fram, är de 
att dotterbolagen skall till moderbolaget leverera varor och tjänster av hög kavllitet till 
lägsta möjliga pris och detta är parametrar som koncernen beaktat vid dessa valet av 
IPM. I denna undersökning har det däremot visat sig ett antal nya och intressanta 
parametrar som kan påverka valet av internprissättningsmodell.  
   
Organisation & integration  
Närheten till moderbolaget, med avseende på fysisk placering samt organisationell 
integration, är något som i högsta grad påverkar dotterbolagens beteenden. Att 
dotterbolagen befinner sig fysiskt nära, då främst med tanke på placering kombinerat 
med en internprissättningsstrategi inriktad mot kostnadsstyrning gör att de med större 
sannolikhet upplever sig som en enhet istället för ett dotterbolag. Med en högre grad 
av organisatorisk och fysiskt avstånd ifrån moderbolaget som dotterbolagen befinner 
sig på, desto mer fristående kommer de att uppleva sig och detta är något som Van 
Helden, Van der Meer-Kooistra & Scapens, (2001) belyser, vidare menar de att 
tillsammans med parametrarna organisation och integration, sammankopplas även 
andra påverkande parametrar vilket belyser och visar på de styreffekter som kan 
uppstå vi internprissättning mellan moder och dotterbolag.  
 
Att LKAB intar en betydande roll i dotterbolagens styrelser är en bra strategi för 
att minimera riskerna för suboptimeringar, men med en ökad insyn i dotterbolagens 
ekonomiska förehavanden och kostnadsredovisning kan det uppkomma nya risker 
och problemställningar. I samtliga av de undersökta dotterbolagens styrelser finns 
personer ur koncernledningen utplacerade, vilket minskar riskerna med asymmetrisk 
information som dotterbolagen besitter i förhållande till moderbolaget. En 
negativ aspekt i detta kan dock vara att de olika representanterna från koncernen inte 
alltid ser till dotterbolaget eller alternativt koncernens bästa, ur ett objektivt synsätt 
kan detta bero av styrelsemedlemmars tidigare positioner och arbetsuppgifter 
inom koncernen. Ett exempel på detta är att representanterna för koncernen har kan 
ha sina bakgrunder i de ”köpande enheterna”, vilket kan färga syften och val av 
prissättningsmodell som kommuniceras ut mot dotterbolagen.  
   
En ytterligare effekt av den organisatoriska inblandningen av representanter från 
moderbolaget i dotterbolagens styrelser kan vara att köparen av den producerade 
produkten sitter med vid exempelvis prisförhandlingar. Ur ett sådant scenario 
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uppkommer risken för dolda agendor, och en effekt av detta kan vara att 
styrelsemedlemmar verkar för att minimera sin enhets (köparens) egna kostnader. En 
bieffekt av detta kan således bli att fokus flyttas från dotterbolagens frågor till 
köparens behov eller eventuella problemställningar. Totalt riskerar effektivitet, 
prestation och resultat att minska för dotterbolaget, när all fokus inriktas på att 
leverera till koncernen, viket även leder till att möjligheter för extern leverans 
minimeras. Ur en annan synvinkel kan detta betraktas som någonting positivet 
eftersom att dotterbolaget verkligen gör de arbetsuppgifter de är ålagda att 
genomföra, att leverera varor och tjänster så billigt som möjligt till moderbolaget.  
 
Med ett koncernperspektiv finns det ett antal sidoeffekter att beakta, att nettopriset 
för de levererade varorna stiger eftersom Mining Division inte delar de fasta 
kostnaderna för produktionsanläggningarna med externa kunder, samt 
att dotterbolagens inre effektivitet riskerar att försämras då de inte konkurrensutsätts 
på liknande vis som om de agerat externt. En effekt (eller ett syfte) som kan uppstå 
(tas i beaktning) genom användandet av Cost-plus modellen är att, genom att hålla 
kostnaderna nere för moderbolaget kan det få följdeffekter i att det minskar 
kostnadsbilden lokalt och därmed till viss del kan dämpa takten för kostnadsökningar 
på den lokala marknaden. 
   
Sammanfattningsvis visar det att en betydande inblandning av individer från 
koncernen i dotterbolagens styrelser kan motverka viss problematik med avseende på 
asymmetrisk information. En annan problematik som riskerar att uppstå är påverkan 
på inre och yttre effektivitet inom dotterbolagen, detta bland annat genom att 
dotterbolagens styrelser är det första filtret i investeringsprocessen. Effekterna kan bli 
att investeringar ämnade för att möta den externa marknadens behov kan stoppas eller 
bytas mot internt riktade investeringar. Riktade investeringar för att fylla ett internt 
behov kan vara effektivt om behovet skulle vara långvarigt och stabilt, problemet 
kan vara avsaknaden om överväganden med avseende på alternativ till investeringen. 
   
Omgivning  
Omgivningsperspektivet påverkar de dotterbolag som idkar handel med 
moderbolaget, genom att dotterbolag med en Cost – plus modell tvingas redovisa sin 
kostnadsbild för moderbolaget vilket kan generera begränsade möjligheter att agera 
konkurrenskraftigt på den externa marknaden. En verksamhet som agerar i en 
omgivning med en geografiskt eller konkurrensmässigt begränsad marknad kan 
genom öppenheten med kostnaderna mot moderbolaget ge följder i att 
dotterbolagets kostnadsbild blir allmänt känd.  
 
Konsekvenser av denna omgivningsparameter får följder när dotterbolagen skall 
konkurrera på den externa marknaden. När kostnadsbild och vinstmarginal är 
”allmänt” känt ger det ett sämre förhandlingsläge för bolaget mot externa 
kunder. Detta skulle eventuellt kunna undvikas om enheterna fick sälja produkterna 
till marknadspris istället vilket skulle ge bolaget ökade möjligheter göra externa 
affärer och påverka sina kostnader med ett ökat resultat som följd. 

5.3 Sammanfattning 
De enligt teorin beskrivna kausalsambanden som uppstår vid val av IPM och som 
beskrivs i teorikapitlet visar på ett linjärt samband mellan parametrar, strategier, val av 
IPM och vilka styreffekter som uppstår. De empiriska beläggen talar för att 
sambanden är betydligt mer komplexa och undersökningen visar på att det inte finns 
några raka orsak – verkanssamband likt det teorikapitlet beskriver (se figur 1). För att 
visa på hur komplexa dessa kopplingar är, har tre modeller framtagits för att visa på 
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hur dotterbolagens specifika samband mellan parametrar, strategier, IPM och 
styreffekter ser ut. Hur kopplingarna mellan verkan och effekter ter sig, visas i 
modellerna med heldragna pilar, och där streckade pilar visar på en svagare påverkan 
och effekt. Generellt i alla tre modellerna är koncernens övergripande strategi och 
syfte med dotterbolagen, att de ska leverera produkter och tjänster, så billigt som 
möjligt till Mining Division.  
 
Parametrar som koncernen tar i beaktning är dotterbolagens funktion samt vilka 
risker som finns kopplade till affären/transaktionen. Internt i koncernen är den 
generella uppfattningen att Cost-plus är den rådande prissättningsmodellen, men i 
praktiken anpassar koncernen valet av IPM efter ovan nämnda parametrar.  För 
respektive dotterbolag finns det ett antal parametrar som inte tas i beaktning, men 
som påverkar i viss utsträckning.   
 
Wassara AB 
I Wassara AB:s fall (se figur 3) är de betydelsefulla parametrarna från koncernen 
produkternas funktion och sammankopplande affärsrisker utifrån möjligheterna för 
extern försäljning av borrsystemen. En annan väsentlig parameter av betydelse är den 
organisatoriska påverkan, som i stor utsträckning styr valet av IPM. Även en 
omgivningsparameter påverkar till viss del, men inte i lika stor grad som de ovan 
nämnda. Tillsammans har dessa parametrar en stor betydelse och genererar vissa 
oönskade styreffekter. Parametrarnas betydelse visar sig när det gäller styrelsens 
sammansättning, här påverkar vissa individer beteende i styrelsen till viss del att 
oönskade styreffekter uppkommer likt ändrade redovisningssystem och 
avrapporteringsmodeller. Detta påverkas till stor del av att köparen har stor insyn i 
Wassara AB:s redovisning.   
 
I detta fall påverkar även den befintliga strategin med nuvarande IPM, som i 
praktiken inte fyller den incitamentsgrundade funktion som den en gång hade. Där 
valet av IPM syftade till att främja teknisk utveckling har havererat idag då 
förutsättningarna är omkullkastade och till stor del omvända mot vid införandet av 
nuvarande IPM. En IPM som till stor del var grundad på betalning efter klanderfri 
drifttid.  
 
Även dotterbolagets styrelseordförandes ordinarie roll i koncernen har stor påverkan 
på hur dotterbolaget agerar, genom att uppdraget till dotterbolagets vd är tydligt 
fastställt, där Wassara AB ska växa genom extern försäljning påverkar det 
dotterbolagets syn på hur den interna försäljningen ska prissättas. Det är i stort sett 
otänkbart att arbeta efter en Cost-plus modell, varvid konfrontation sker mellan 
dotterbolagets styrelses riktlinjer och den i koncernen uttalade strategin att Cost-plus 
modellen är den som gäller internt i koncernen. Vilket i sin tur leder även leder till 
att beräkningsgrunder och kostnadsredovisningen anpassas för att uppfylla syftet 
förmedlat via styrelsen i dotterbolaget.  
 
Vad gäller investeringar, föreligger risker med att fokus förflyttas till en extern 
marknad där den nuvarande produktutvecklingen och merparten av försäljningen i 
dagsläget sker. Denna omgivningsparameter kan påverka investeringsbeslut, men med 
ett förbehåll att utvecklingen även gagnar den interna försäljningen. I dagsläget ses 
detta inte påverka den interna försäljningen och produktutvecklingen nämnvärt utan 
ses även av organisationen som en väsenlig väg att gå för att uppnå koncernens mål 
med verksamheten. I detta fall att genom extern försäljning minska de interna 
kostnaderna för borrsystem och borrmaterial.  
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De ovan nämnda parametrarna samt deras kopplingar till strategier och styreffekter 
har illustrerats genom figur 3. Där de uppkomna styreffekterna ibland går ”tillbaka” 
för att uppnå nya strategier och till dessa nya IPM. I Wassara AB:s fall illustreras detta 
genom att ändrade redovisningssystem ska generera att en annan IPM blir tillämplig 
för Wassara AB:s del. Som i nästa steg ska syfta till att uppfylla den övergripande 
strategin att leverera så billigt material som möjligt internt. 

 

 
 Figur 3. För Wassara AB observerade kopplingar mellan parametrar, strategier, IPM och effekter. 

 
 
KGS AB & KIMIT AB 
När det gäller KGS AB och Kimit AB (se figur 4), råder samma förutsättningar med 
avseende på de riktlinjer som förmedlas från koncernen. Betydelsefulla parametrar i detta 
fall är integration, omgivning, organisation och transaktionens karaktär. Den 
organisatoriska parametern påverkar i detta fall att fokus är riktat ”inåt” i koncernen där 
styrelsen har en stark koppling till Mining Division och den totala verksamheten i 
koncernen. Detta genererar minskade möjligheter för dotterbolagen att agera mot en 
extern marknad, viket påverkar beteenden och till viss del även marknaden som bolagen 
verkar på. Investeringar riktas i dessa fall direkt mot den interna köparen och utrymme 
för att utveckla den externa försäljningen genom investeringar är minimal.  
 
I avseende på integrationen mellan dotterbolagen och moderbolaget, är förhållandena 
starkare än i fallet med Wassara AB. Transaktionerna sker mer regelbundet och 
produkterna är av en helt annan karaktär som kräver större ”uppmärksamhet” mot 
moderbolaget med avseende på leveranser av betong och sprängmedel. Detta kan få stora 
följdeffekter för moderbolagets verksamhet om leveranser ej sker i tid och påverkar till 
stor del bolagens möjlighet att sälja externt. Denna situation kan ligga till grund för den 
från koncernens sida förmedlade oviljan att låta dotterbolagen agera ”fritt” på den externa 
marknaden. 
 
Omgivningen påverkar även förhållandena mellan dotterbolagen och moderbolaget, här 
skiljer sig det dock lite utifrån produktens karaktär. I Kimit AB:s fall kan produkten 
transporteras längre sträckor till externa kunder på längre avstånd, KGS AB:s betong 
däremot bara kan transporteras i det lokala närområdet. Omgivningens konkurrenter 
påverkar i sin tur även dessa förhållanden i och med att de interna priserna påverkar även 
de lokala priserna. Detta kan ske åt båda hållen utifrån grad av konkurrens från externa 
leverantörer på den lokala marknaden, där Kimit AB drabbas av låg grad av konkurrens 
och det omvända gäller för KGS AB.  
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Detta leder till att strategin med IPM påverkar även omgivningen där även dessa 
omgivningsparametrar eventuellt kan skapa konsekvenser likt att prispress uppstår på den 
lokala marknaden, eftersom att prisbilden är ”allmänt” känd. 
 
Med dessa förhållanden och betydelsefulla parametrar uppstår det i dessa fall även ett 
dilemma med avseende på hur dotterbolagens resultat mäts.  När de finansiella måtten för 
lönsamhet inte kan påverkas fullt ut i dotterbolagens agerade, i detta fall genom extern 
försäljning kan styreffekter uppstå. Styreffekterna kan således bli att avgränsningsproblem 
inom bolagens redovisning uppstår, där kostnader som är sammankopplade med extern 
försäljning debiteras mot den interna kunden. Vilket även i längden kan påverka 
effektiviteten i produktionen genom att dotterbolagen har full kostnadstäckning oavsett 
hur stora kostnaderna är, givet förutsättningarna att en Cost-plus modell tillämpas i fallet.  
 

 
Figur 4. För KGS AB / Kimit AB observerade kopplingar mellan parametrar, strategier, IPM och effekter. 

 
MTAB 
I MTAB:s fall (se figur 5) är den enda identifierade parametern av betydelse integration. 
Den starka integrationen som existerar mellan MTAB och Mining Division, sker genom 
att dotterbolagets styrelse i stora drag består av representanter från Mining Division. 
Parametrar vad gäller transaktionens karaktär, risker och organisation har en stark 
påverkan på de få styreffekter som uppstår av vald IPM. I praktiken uppkommer inga 
uppenbara oönskade styreffekter och den enda styreffekten är att MTAB ser sig själva 
som en enhet inom Mining Division. Således existerar inget externt ”bolagstänk” alls 
inom ledningen för MTAB och den starka integrationen och den organisatoriska 
parametern gör att en implementering av en marknadsprismodell inte skulle generera 
några synbara styreffekter inom MTAB. 
 

 
Figur 5. För MTAB observerade kopplingar mellan parametrar, strategier, IPM och effekter. 
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5.4 Förslag på framtida studier  
I denna studie har avsikten varit att undersöka styreffekter och parametrar som påverkar 
valet av IPM. Under studiens gång har det framkommit att styrningen inom en koncern i 
stor utsträckning påverkas av personliga referensramar. Hur förhållanden med 
koncernledning utplacerade i dotterbolag är sammansatta kan få följder för hur 
dotterbolagen agerar och styr sin verksamhet. Denna personliga påverkan skulle kunna 
ligga som grund för fortsatta studier, där en intressant vinkling skulle kunna undersöka 
graden av påverkan som styrelsemedlemmars bakgrund, personliga kopplingar, och 
arbetsuppgifter har i styrningen av dotterbolagen verksamheter. Vi ser med tillförsikt fram 
emot att läsa en studie som tar dessa frågor i beaktning. 
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 Bilaga A: Case 1 A Wassara AB  
 
Gällande förutsättningar:  
 
Inom Wassara AB råder i dagsläget produktion av borrmaterial och all produktion pågår med 
maximal kapacitet. Varorna som produceras inom bolaget säljs både internt såväl som externt. 
Transaktionerna präglas av en hög grad av specificerade produkter, (läs gruvborrar etc.) som 
Mining Division och externa bolag köper av Wassara AB. De interna transaktionerna präglas
av några få enskilda transaktioner sker, och en i förhållandet hög affärsrisk föreligger för 
säljande bolag. Produkterna som säjs internt till Mining Division prissätts idag efter Cost-plus 
modellen, det vill säga generellt produktionskostnader med ett marginellt vinstpåslag efter 
ovan rådande förutsättningar med risk, full kapacitetsutnyttjande etc., som existerar. De varor 
som säljs externt prissätts däremot efter rådande marknadspris och förhållandet i procent 
mellan intern och extern försäljning är cirka 70-30.  
 
Ni sitter just nu i ett ledningsmöte för Wassara AB och diskuterar bolaget möjligheter för 
framtiden. Ni och ledningsgruppen känner tydligt påtryckningar från koncernledningen som 
kräver en ökad avkastning på kapitalet, och diskussionen fokuseras nu till viktiga dilemman 
som ledningsgruppen bör ta ställning till för att uppnå koncernledningens ökade krav på 
avkastning. Dilemman som kommer upp till diskussion är:  
 
A. Wassara AB står inför ett antal framtida investeringar i sina produktionsanläggningar, de 
externa kundernas efterfrågan är större än Wassara AB kan producera i dagsläget och har även 
önskemål om att modifiera produkten efter deras önskemål, Mining Divisions interna 
efterfrågan ligger på en stabil nivå och det ser inte ut som efterfrågan varken kommer att 
minska eller öka och de är nöjda med de egenskaper produkten besitter idag. Wassara AB 
investerings och utvecklingsarbete står nu inför ett vägval för att kunna uppnå koncernens 
avkastningskrav. Hur resonerar ledningsgruppen inför framtida investeringar och 
utvecklingsarbete utifrån rådande förutsättningar med separerade internprissättningsmodeller 
internt och externt?  
 
B. Wassara AB som idag har full kapacitet i produktionen, kan med rådande förutsättningar 
inte påverka avkastningskravet från koncernledningen i full utsträckning och ledningsgruppen 
diskuterar ifall det är möjligt att uppnå dessa krav med alternativa lösningar, diskussioner förs 
om minskning av lagervolymer och periodiseringar etc. Ledningsgruppen ställs inför tre val:  
 
1: Att genom bokföringsmässiga transaktioner/verifikationer uppnå önskat avkastningskrav.  
 
2: Att acceptera rådande ekonomiska ställning och helt enkelt prestera ett ”dåligt” resultat.  
 
3: Att agera på ett sätt utifrån varken alt 1 eller 2, Beskriv hur ni agerar och varför.  
 
C. Koncernens ökade avkastningskrav skapar ett febrilt resonemang huruvida dessa ska kunna 
uppnås under existerande förhållanden med full produktion och i praktiken få möjligheter för 
att uppnå deras krav. Ledningsgruppen vill effektivisera verksamheten men är osäker på vad 
fokus bör ligga på. Hur resonerar ledningsgruppen utifrån de förutsättningar som existerar med 
Cost – plus modellen på den interna försäljningen och med marknadspriser på den externa 
försäljningen?  

Bilaga B: Case 1 B Wassara AB  
 
Gällande förutsättningar:  
 
Inom Wassara AB råder i dagsläget produktion av borrmaterial och all produktion pågår med 
maximal kapacitet. Varorna som produceras inom bolaget säljs både internt såväl som externt. 
Transaktionerna präglas av en hög grad av specificerade produkter, (läs gruvborrar etc) som 
Mining Division och externa bolag köper av Wassara AB. De interna transaktionerna präglas 
av några få enskilda transaktioner sker, och en i förhållandet hög affärsrisk föreligger för 
säljande bolag.. Produkterna som säjs internt till Mining Division prissätts idag efter 
Marknadspris modellen och de varor som säljs externt prissätts också efter rådande 
marknadspris och förhållandet i procent mellan intern och extern försäljning är cirka 70-30.  
 
Ni sitter just nu i ett ledningsmöte för Wassara AB och diskuterar bolaget möjligheter för 
framtiden. Ledningsgruppen känner tydligt påtryckningar från koncernledningen som kräver 
en ökad avkastning på kapitalet, och diskussionen fokuseras nu till viktiga dilemman som 
ledningsgruppen bör ta ställning till för att uppnå koncernledningens ökade krav på 
avkastning. Dilemman som kommer upp till diskussion är:  
 
A. Wassara AB står inför ett antal framtida investeringar i sina produktionsanläggningar, de 
externa kundernas efterfrågan är större än Wassara AB kan producera i dagsläget och har även 
önskemål om att modifiera produkten efter deras önskemål, Mining Divisions interna 
efterfrågan ligger på en stabil nivå och det ser inte ut som efterfrågan varken kommer att 
minska eller öka och de är nöjda med de egenskaper produkten besitter idag. Wassara AB 
investerings och utvecklingsarbete står nu inför ett vägval för att kunna uppnå koncernens 
avkastningskrav. Hur resonerar ledningsgruppen inför framtida investeringar och 
utvecklingsarbete utifrån rådande internprissättningsmodeller internt och externt?  
 
B. Wassara AB som idag har full kapacitet i produktionen, och strävan efter att uppnå 
avkastningskravet från koncernledningen skulle kräva investeringar i produktionsanläggningar 
och utvecklingsarbete som innebär en betydande affärsrisk för Wassara AB. Dessa risker är inte 
ledningsgruppen beredda att ta och diskuterar ifall det är möjligt att uppnå dessa ökade 
avkastningskrav med alternativa lösningar utan koncernledningens vetskap. Ledningsgruppen 
ställs inför tre val:  
 
1: Att genom bokföringsmässiga transaktioner/verifikationer uppnå önskat avkastningskrav.  
 
2: Att acceptera rådande ekonomiska ställning och helt enkelt prestera ett ”dåligt” resultat.  
 
3: Att agera på ett sätt utifrån varken alt 1 eller 2, Beskriv hur ni agerar och varför.  
 
C. Koncernens ökade avkastningskrav skapar ett febrilt resonemang huruvida dessa ska kunna 
uppnås under existerande förhållanden med full produktion och i praktiken få möjligheter för 
att uppnå deras krav. Ledningsgruppen vill effektivisera verksamheten men är osäker på vad 
fokus bör ligga på. Hur resonerar ledningsgruppen utifrån de förutsättningar som existerar med 
marknadspriser på den interna och externa försäljningen?  

 



 Bilaga C: Case 2 A KGS AB & Kimit AB  
 

Gällande förutsättningar:  
 
Inom KGS AB/Kimit AB råder i dagsläget produktion av betong och andra produkter, och 
all produktion pågår med maximal kapacitet. Varorna som produceras inom bolaget säljs 
både internt såväl som externt. Transaktionerna präglas av en låg grad av specificerade 
produkter, (läs betong, sprängmedel etc) som Mining Division och externa bolag köper av 
KGS och Kimit AB. De interna transaktionerna präglas av att många enskilda transaktioner 
sker, och en i förhållandet låg affärsrisk föreligger för säljande bolag. Produkterna som säjs 
internt till Mining Division prissätts idag efter Cost-plus modellen, det vill säga generellt 
produktionskostnader med ett marginellt vinstpåslag efter ovan rådande förutsättningar med 
risk, full kapacitetetsutnyttjande etc, som existerar. De varor som säljs externt prissätts 
däremot efter rådande marknadspris och förhållandet i procent mellan intern och extern 
försäljning är cirka 70-30.  
 
Ni sitter just nu i ett ledningsmöte för KGS AB/Kimit AB och diskuterar bolaget 
möjligheter för framtiden. Ledningsgruppen känner tydligt påtryckningar från 
koncernledningen som kräver en ökad avkastning på kapitalet, och diskussionen fokuseras 
nu till viktiga dilemman som ledningsgruppen bör ta ställning till för att uppnå 
koncernledningens ökade krav på avkastning. Dilemman som kommer upp till diskussion är:  
 
A. KGS AB/Kimit AB står inför ett antal framtida investeringar i sina 
produktionsanläggningar, de externa kundernas efterfrågan är större än KGS AB/Kimit AB 
kan producera i dagsläget och har även önskemål om att modifiera produkten efter deras 
önskemål, Mining Divisions interna efterfrågan ligger på en stabil nivå och det ser inte ut 
som efterfrågan varken kommer att minska eller öka och de är nöjda med de egenskaper 
produkten besitter idag. KGS AB/Kimit AB investerings och utvecklingsarbete står nu inför 
ett vägval för att kunna uppnå koncernens avkastningskrav. Hur resonerar ledningsgruppen 
inför framtida investeringar och utvecklingsarbete utifrån rådande förutsättningar med 
separerade internprissättningsmodeller internt och externt?  
 
B. KGS AB/Kimit AB som idag har full kapacitet i produktionen, kan med rådande 
förutsättningar inte påverka avkastningskravet från koncernledningen i full utsträckning. Och 
ledningsgruppen diskuterar ifall det är möjligt att uppnå dessa krav med alternativa lösningar, 
diskussioner förs om minskning av lagervolymer och periodiseringar etc. Ledningsgruppen 
ställs inför tre val:  
 
1: Att genom bokföringsmässiga transaktioner/verifikationer uppnå önskat avkastningskrav.  
 
2: Att acceptera rådande ekonomiska ställning och helt enkelt prestera ett ”dåligt” resultat.  
 
3: Att agera på ett sätt utifrån varken alt 1 eller 2, Beskriv hur ni agerar och varför.  
 
C. Koncernens ökade avkastningskrav skapar ett febrilt resonemang huruvida dessa ska 
kunna uppnås under existerande förhållanden med full produktion och i praktiken få 
möjligheter för att uppnå deras krav. Ledningsgruppen vill effektivisera verksamheten men är 
osäker på vad fokus bör ligga på. Hur resonerar ledningsgruppen utifrån de förutsättningar 
som existerar med Cost – plus modellen på den interna försäljningen och med 
marknadspriser på den externa försäljningen?  

Bilaga D: Case 2 B KGS AB & Kimit AB  
 
Gällande förutsättningar:  
 
Inom KGS AB/Kimit AB råder i dagsläget produktion av betong och andra produkter, och 
all produktion pågår med maximal kapacitet. Varorna som produceras inom bolaget säljs 
både internt såväl som externt. Transaktionerna präglas av en låg grad av specificerade 
produkter, (läs betong, sprängmedel etc) som Mining Division och externa bolag köper av 
KGS AB och Kimit AB. De interna transaktionerna präglas av att många enskilda 
transaktioner sker, och en i förhållandet låg affärsrisk föreligger för säljande bolag. 
Produkterna som säjs internt till Mining Division prissätts idag efter Marknadspris modellen 
och de varor som säljs externt prissätts också efter rådande marknadspris och förhållandet i 
procent mellan intern och extern försäljning är cirka 70-30.  
 
Ni sitter just nu i ett ledningsmöte för KGS AB/Kimit AB och diskuterar bolaget 
möjligheter för framtiden. Ledningsgruppen känner tydligt påtryckningar från 
koncernledningen som kräver en ökad avkastning på kapitalet, och diskussionen fokuseras 
nu till viktiga dilemman som ledningsgruppen bör ta ställning till för att uppnå 
koncernledningens ökade krav på avkastning. Dilemman som kommer upp till diskussion är:  
 
A. KGS AB/Kimit AB står inför ett antal framtida investeringar i sina 
produktionsanläggningar, de externa kundernas efterfrågan är större än KGS AB/Kimit AB 
kan producera i dagsläget och har även önskemål om att modifiera produkten efter deras 
önskemål, Mining Divisions interna efterfrågan ligger på en stabil nivå och det ser inte ut 
som efterfrågan varken kommer att minska eller öka och de är nöjda med de egenskaper 
produkten besitter idag. KGS AB/Kimit AB investerings och utvecklingsarbete står nu inför 
ett vägval för att kunna uppnå koncernens avkastningskrav. Hur resonerar ledningsgruppen 
inför framtida investeringar och utvecklingsarbete utifrån rådande internprissättningsmodeller 
internt och externt?  
 
B. KGS AB/Kimit AB som idag har full kapacitet i produktionen, och strävan efter att 
uppnå avkastningskravet från koncernledningen skulle kräva investeringar i 
produktionsanläggningar som innebär en betydande affärsrisk för KGS AB/Kimit AB. Dessa 
risker är inte ledningsgruppen beredda att ta och diskuterar ifall det är möjligt att uppnå dessa 
ökade avkastningskrav med alternativa lösningar utan koncernledningens vetskap. 
Ledningsgruppen ställs inför tre val:  
 
1: Att genom bokföringsmässiga transaktioner/verifikationer uppnå önskat avkastningskrav.  
 
2: Att acceptera rådande ekonomiska ställning och helt enkelt prestera ett ”dåligt” resultat.  
 
3: Att agera på ett sätt utifrån varken alt 1 eller 2, Beskriv hur ni agerar och varför.  
 
C. Koncernens ökade avkastningskrav skapar ett febrilt resonemang huruvida dessa ska 
kunna uppnås under existerande förhållanden med full produktion och i praktiken få 
möjligheter för att uppnå deras krav. Ledningsgruppen vill effektivisera verksamheten men är 
osäker på vad fokus bör ligga på. Hur resonerar ledningsgruppen utifrån de förutsättningar 
som existerar med marknadspriser på den interna och externa försäljningen?  

 



 Bilaga E: Case 3 A MTAB  
 
Gällande Förutsättningar:  
 
Inom MTAB pågår den dagliga verksamheten som vanligt, och all verksamhet pågår med 
maximal kapacitet. Tjänsten som produceras inom bolaget säljs endast internt. 
Transaktionerna präglas av en hög grad av specificerade produkt, (läs malmtrasport etc) som 
Mining Division köper av MTAB. De interna transaktionerna präglas av att få enskilda 
transaktioner sker, och en i förhållandet låg affärsrisk föreligger för säljande bolag. Tjänsterna 
som säjs internt till Mining Division prissätts idag efter Cost-plus modellen, det vill säga 
generellt produktionskostnader med ett marginellt vinstpåslag efter ovan rådande 
förutsättningar med risk, full kapacitetetsutnyttjande etc, som existerar.  
 
Ni sitter just nu i ett ledningsmöte för MTAB och diskuterar bolaget möjligheter för 
framtiden. Ledningsgruppen känner tydligt påtryckningar från koncernledningen som kräver 
en ökad avkastning på kapitalet, och diskussionen fokuseras nu till viktiga dilemman som 
ledningsgruppen bör ta ställning till för att uppnå koncernledningens ökade krav på 
avkastning. Dilemman som kommer upp till diskussion är:  
 
A. MTAB står inför ett antal framtida investeringar i sina anläggningar, Mining Divisions 
efterfrågan av tjänsten ligger på en stabil nivå och det ser inte ut som efterfrågan varken 
kommer att minska eller öka och de är nöjda med den service de får idag. MTAB 
investerings och utvecklingsarbete står nu inför ett vägval för att kunna uppnå koncernens 
avkastningskrav. Hur resonerar ledningsgruppen inför framtida investeringar och 
utvecklingsarbete utifrån rådande förutsättningar?  
 
B. MTAB som idag arbetar med full kapacitet, kan med rådande förutsättningar inte påverka 
avkastningskravet från koncernledningen i full utsträckning. Och ledningsgruppen diskuterar 
ifall det är möjligt att uppnå dessa krav med alternativa lösningar. Ledningsgruppen ställs 
inför tre val:  
 
1: Att genom bokföringsmässiga transaktioner/verifikationer uppnå önskat avkastningskrav.  
 
2: Att acceptera rådande ekonomiska ställning och helt enkelt prestera ett ”dåligt” resultat.  
 
3: Att agera på ett sätt utifrån varken alt 1 eller 2, Beskriv hur ni agerar och varför.  
 
C. Koncernens ökade avkastningskrav skapar ett febrilt resonemang huruvida dessa ska 
kunna uppnås under existerande förhållanden med full produktion och i praktiken få 
möjligheter för att uppnå deras krav. Ledningsgruppen vill effektivisera verksamheten men är 
osäker på vad fokus bör ligga på. Hur resonerar ledningsgruppen utifrån de förutsättningar 
som existerar med Cost – plus modellen på den interna försäljningen?  
 

 

Bilaga F: Case 3 B MTAB  
 
Gällande Förutsättningar:  
 
Inom MTAB pågår den dagliga verksamheten som vanligt, och all verksamhet pågår med 
maximal kapacitet. Tjänsten som produceras inom bolaget säljs endast internt. 
Transaktionerna präglas av en hög grad av specificerade produkt, (läs malmtrasport etc) som 
Mining Division köper av MTAB. De interna transaktionerna präglas av att få enskilda 
transaktioner sker, och en i förhållandet låg affärsrisk föreligger för säljande bolag. Tjänsterna 
som säjs internt till Mining Division prissätts idag utifrån rådande Marknadspriser för 
transporter av material likt malm etc.  
 
Ni sitter just nu i ett ledningsmöte för MTAB och diskuterar bolaget möjligheter för 
framtiden. Ledningsgruppen känner tydligt påtryckningar från koncernledningen som kräver 
en ökad avkastning på kapitalet, och diskussionen fokuseras nu till viktiga dilemman som 
ledningsgruppen bör ta ställning till för att uppnå koncernledningens ökade krav på 
avkastning. Dilemman som kommer upp till diskussion är:  
 
A. MTAB står inför ett antal framtida investeringar i sina anläggningar, Mining Divisions 
efterfrågan av tjänsten ligger på en stabil nivå och de är nöjda med den service de får idag. 
Koncernledningen vill genom marknadsprissättning kunna jämföra verksamheten med en 
extern aktör för att bedöma effektiviteten. MTAB investerings och utvecklingsarbete står nu 
inför ett vägval för att kunna uppnå koncernens avkastningskrav. Hur resonerar 
ledningsgruppen inför framtida investeringar och utvecklingsarbete utifrån rådande 
förutsättningar?  
 
B. MTAB som idag arbetar med full kapacitet, kan med rådande förutsättningar inte påverka 
avkastningskravet från koncernledningen i full utsträckning. Och ledningsgruppen diskuterar 
ifall det är möjligt att uppnå dessa krav med alternativa lösningar. Ledningsgruppen ställs 
inför tre val:  
 
1: Att genom bokföringsmässiga transaktioner/verifikationer uppnå önskat avkastningskrav.  
 
2: Att acceptera rådande ekonomiska ställning och helt enkelt prestera ett ”dåligt” resultat.  
 
3: Att agera på ett sätt utifrån varken alt 1 eller 2, Beskriv hur ni agerar och varför.  
 
C. Koncernens ökade avkastningskrav skapar ett febrilt resonemang huruvida dessa ska 
kunna uppnås under existerande förhållanden med full produktion och i praktiken få 
möjligheter för att uppnå deras krav. Ledningsgruppen vill effektivisera verksamheten men är 
osäker på vad fokus bör ligga på. Hur resonerar ledningsgruppen utifrån de förutsättningar 
som existerar med marknadsprissättning på den interna försäljningen?  

 



 Bilaga G: Intervjuguide Dotterbolag  
 
 

Företag:  
 
Namn:  
 
Position:  
 
 

• Vad anser ni är huvudsyftet med internprissättning?  
 
 

• Hur skall ett, ur ert perspektiv, rättvist/rättvisande internpris utformas?  
 
 

• Hur påverkas enhetens prestationer/beteenden utifrån val av 
internprissättningsmodell?  

 
 

• Om det skulle vara aktuellt att byta internprissättningsmodell , vad upplever ni 
är av avgörande vikt att ta i beaktning?  

 
 

• Vilka risker anser ni kan uppkomma vid kombination av internprisersättning 
och eventuella styrparametrar?  

 
 

• Kan det uppstå konflikter mellan koncernens och den enskilda enhetens 
målbilder genom internprissättning, och i så fall hur?  

 
 

• Kan det på grund av internprissättning uppstå konflikter med avseende på 
intern och externförsäljning?  

 

 

Bilaga H: Intervjuguide Moderbolag  
 
Företag:  
 
Namn:  
 
Position:  
 
 

• Vilka generella funktioner anser ni att IPM:s i första hand ska uppfylla?  
 
 

• Vad är koncernens huvudsyfte med internprissättning?  
 
 

• Vad ligger till grund för ert nuvarande IPM?  
 
 

• Vad för effekter avser koncernen uppnå med den befintliga IPM?  
 
 

• Hur anser ni att enhetens prestationer/beteenden påverkas utifrån koncernens 
val av internprissättningsmodell?  

 
 

• Om det skulle vara aktuellt för koncernen att byta internprissättningsmodell, 
vad upplever ni är av avgörande vikt att ta i beaktning?  

 
 

• Vilka risker anser ni kan uppkomma vid kombination av internprisersättning 
och eventuella styrparametrar?  

 
 

• Kan det uppstå konflikter mellan koncernens och den enskilda enhetens 
målbilder genom internprissättning, och i så fall hur?  

 
 

• Kan det på grund av internprissättning uppstå konflikter med avseende på 
intern och externförsäljning?  

 



Bilaga I: Studiens intervjurespondenter  
 

• Göran Heikkilä, Vd för Malmtrafiken i Kiruna AB (MTAB). MTAB är ett 
helägt dotterbolag till LKAB och ansvarar för malmtransporterna från gruvorna 
i Malmberget och Kiruna ut till hamnarna i Narvik och Luleå.  

 
• Agneta Engberg, Ekonomichef för KGS AB och Kimit AB i Kiruna. KGS AB 

och Kimit AB är helägda dotterbolag till LKAB och säljer bland annat betong 
och sprängmedel på en intern och extern marknad.  

 
• Mikael Pudas, Verksamhetschef vid KGS Mekaniska AB i Kiruna. KGS 

Mekaniska AB är ett dotterbolag till KGS AB och levererar mekaniska tjänster 
intern till LKAB, men även till externa kunder.  

 
• Peter Johansson, Vd vid Wassara AB i Stockholm. Wassara AB är ett helägt 

dotterbolag till LKAB och ansvarar för leverans av borrutrustning till Mining 
Division. Borrutrustningen säljs även mot externa kunder runt om i världen.  

 
• Anne-Sofie Bohman, Ekonomichef vid Wassara AB i Stockholm.  
 
• Iris Degerman, Koncerncontroller vid LKAB i Luleå. 
 
• Anders Hedström, Koncerncontroller vid LKAB i Luleå.  


