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Sammanfattning 

Med hjälp av internpriser kan den offentliga organisationen spåra vart kostnader upp-

står och vart resurserna hamnar. När en offentlig verksamhet går mot att styras mer 

som den privata sektorn uppstår vissa problem. Den offentliga verksamheten som har 

en stor bredd i sina verksamheter för att tillhandahålla service till medborgarna be-

höver det att de också hushålla med sina resurser, då dessa finansieras av bland annat 

skatteintäkter. Det kan uppstå vissa styreffekter till följd till användningen av intern-

priser, som kan vara av såväl positiv som negativ karaktär. Genom att en offentlig 

organisation använder sig av internpriser för att styra i organisationen uppstår ytterli-

gare effekter såsom förändringar i resursanvändandet. Syftet med denna uppsats är 

att undersöka hur offentlig verksamhet använder sig utav internpriser för att styra i 

organisationen. Med att använda internpriser syftas det på vilken metod som används 

och hur styreffekterna hanteras i organisationen.  

Den teoretiska delen av uppsatsen behandlar i först hur styrning i en offentlig organi-

sation kan se ut genom att redogöra för New Public Management. I den andra delen 

av teorin behandlas internpriser, dess syfte, användbara metoder samt vilka effekter 

som kan uppstå när en organisation använder internpriser. Teorin avslutas med att 

redogöra för en prismodell som kan vara användbar vid arbetet kring att etablera in-

ternpriser.  

För att undersöka hur internpriser används till att styra i praktiken har en fallstudie 

med semistrukturerade, kvalitativa intervjuer genomförts. Intervjuer har genomförts 

med personer som arbetar med styrningen och internpriser i offentlig verksamhet. 

Dessa intervjuer har sedan kompletterats med dokumentanalyser, av material som 

tillhandahållits av respondenterna. Det empiriska materialet har tillsammans med den 

teoretiska referensramen bidragit till att vi kunnat genomföra en analys av en offent-

lig organisations användning av internpriser 

Genom att använda internpriser i offentlig organisation kan vissa förväntade effekter 

uppstå. Exempel på sådana effekter är bland annat ökad kostnadsmedvetenhet hos 

medarbetarna, vilket leder till ett minskat slöseri med resurser. Men det kan även 

uppstå effekter som tenderar till att vara negativa, genom att internpriser kan bidra 

till att det administrativa arbetet kan upplevas som krävande och tungt. Genom att 

analysera de problem och svårigheter som finns med internpriser i offentliga organi-

sationer har vi kommit fram till att problemet inte återfinns i prisnivån. Istället går 

det att härleda svårigheterna med internpriser, till vad som inkluderas i erbjudandena 

samt hur dessa sedan kommuniceras ut i organisationen. Dock är offentliga organi-

sationer komplexa med stor bredd i sin verksamhet, vilket kan leda till att fler än en 

prismodell kan behöva användas. 

Det finns lite teoretisk fakta kring internprissättning överlag, men framförallt kring 

internprissättning i offentliga organisationer. Att offentliga organisationer arbetar 

utan vinstsyfte och strävar efter ett noll resultat, kan vara en anledning till att de 

kostnadsbaserade internpriser att föredra i de fall där den offentliga sektorns tjänster 

inte kommer i kontakt med marknaden. 

Nyckelord: Internpriser, Offentlig verksamhet, Strategier, Prismodeller och Ekono-

mistyrning.  



 

 

Abstract 

This thesis will explore the subject of the difficulties of applying transfer pricing 

within public organizations, and the effect this practice has on such organizations. 

There are limited theories that address the issue of transfer pricing in public as well 

as in private organizations. The lack of theories only makes this problem more press-

ing and this thesis questioned the recurring use of such a practice in light of this.  

This thesis sets out to analyze an approach to establish a functional transfer pricing 

strategy in a specific organization. Data was gathered on the organization’s use of 

transfer pricing as a means to guide the organization towards tax saving, reduce the 

waste of recourses and establish awareness of cost effectiveness within the organiza-

tion. The analysis showed that the problem for this specific organization was not the 

price level itself but instead what the offer actually included and how well the seller 

communicated the content of the offer to the other unit of the organization. 
 

Keywords: Transfer pricing, public organizations, strategies, pricing models and 

financials. 
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1  Inledning  

1.1 Bakgrund 

Hood (1995) beskriver att det under de senaste årtiondena skett en förändring i hur 

offentliga organisationer styr sina verksamheter. Förr så gjordes en stor skillnad mel-

lan privata och offentliga organisationer, men idag så försöker offentliga verk-

samheter att efterlikna det sätt som privata organisationer styrs på. Dessa förändring-

ar ses framförallt eftersom kraven i den offentliga sektorn ökar, till exempel ökad 

effektivitet samt en förändring i den offentliga organisationens redovisningsansvar. 

Förändringen i styrningen definierar Hood som ”New public Management” (NPM). 

Nilsson, Olve och Parment (2010) hävdar utifrån Hoods resonemang kring NPM att 

de ekonomistyrningsmetoder som är utformade till att styra privata organisationer 

även kan appliceras på offentliga organisationer. Ekonomistyrning är, enligt Nilsson 

m.fl., hur en organisation kan hushålla med dess resurser. Vidare används ekonomi-

styrning till att klargöra ansvar och befogenheter i verksamhetens processer. På så 

sätt kan ekonomistyrningen påverka det som anses vara viktigt samt att markera vad 

som accepteras i organisationen. 

Enligt Bolander, Gooding och Mister (1999) ställs alla organisationer av märkbar 

storlek inför uppgiften att ta fram internpriser, eftersom att de inte kan undvika be-

hovet av att internt i organisationen överföra varor eller tjänster mellan de olika av-

delningarna. Förekommandet av internpriser är mer vanligt än vad många organisat-

ionschefer inser. Förutom kostnadsfördelning mellan avdelningarna genom att man 

kompenseras för sina interna presentationer, så bör även kostnader för bland annat 

administration av personal, datortjänster eller underhåll i allmänhet blasta de avdel-

ningar som utnyttjar dessa tjänster, genom till exempel internpriser. Det är, enligt 

Bolander m.fl., vanligt att organisationer använder sig av en decentraliserad form av 

organisation för att uppnå den information- och organisationseffektiviteten som verk-

samheten eftersträvar. Dock menar Bolander att arbetet med att ta fram och be-

stämma internpriser är ett komplext problem eftersom priset oftast inte enbart an-

vänds i ett utan i flera syften, som i vissa fall även kan vara utformade så att dessa 

inte är kompatibla med varandra. Vidare menar Ax, Johansson och Kullvén (2009) 

att samarbetet mellan avdelningarna kan hanteras på olika sätt och internprissättning 

är ett medel för att kompensera de avdelningar som utför en uppgift, så kallad intern-

prestation, för en annan enhets förmån. I och med denna förmån som en annan av-

delning ger så belastas den beställande enheten med kostnader för prestationen. 

Flera författare, bland annat Ax m.fl. (2009) och Arvidsson (2008) skriver att det 

finns olika avsikter med att använda internprissättning. De skriver om några centrala 

syften såsom styreffekter, ökad kostnadsmedvetenhet, rättvis resultatbedömning som 

vidare beskrivs utav Arvidsson som att internprissättning används inom företaget så 

att enheter kan utvärderas utifrån dess interna resultat i organisationen. På så sätt 

finns det ett underlag för hur mycket intäkter en enhet genererar, men även hur 

mycket kostnader som kan härleds till en viss avdelning i organisationen. I stora or-

ganisationer som har många enheter, menar Nilsson m.fl. (2010) att, flera av dessa 
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enheter enbart har interna kunder. Bland dessa stora organisationer nämns kommuner 

som användare av interna prestationer. 

En region består oftast av flera kommuner som i sin tur består av olika nämnder och 

förvaltningar. I en kommun är det förvaltningarnas uppgift att ge invånarna service 

inom olika områden. En typ av förvaltning som kan förekomma i kommuner är ser-

viceförvaltningar vars syfte är att samla alla stödtjänster och låta varje enhet fokusera 

på sin kärnverksamhet. Serviceförvaltningen kan skilja sig från de övriga förvalt-

ningarna genom att vara en resultatenhet. En resultatenhet är intäktsfinansierad vilket 

leder till att förvaltningen prissätter sina interna prestationer, som sedan konsumeras 

av de övriga enheterna i organisationen. (Sveriges kommuner och landsting, 2009 & 

Region Gotland, 2014) 

1.2 Problematisering 

Nilsson m.fl. (2010) beskriver att inom en organisation bör prissättningen av de in-

terna tjänsterna hålla ett lagom pris, för att avdelningarna inom organisationen kän-

ner att de kan använda de interna tjänsterna, utan att förlora gentemot externa organi-

sationers tjänster. Det är, enligt Bolander (1999), vanligt att chefer enbart ser på in-

ternpriser som ett sätt förflytta företagets resurser och vinster, mellan olika avdel-

ningar i ett företag, och därför inte lägger sådan stor vikt vid problemen med intern-

priser. 

Inom offentlig förvaltning tillhandahålls tjänster till medborgarna, dessa tjänster fi-

nansieras av bland annat skatteintäkter. Därför är det viktigt att den offentliga verk-

samheten undviker dubbelarbete och är effektiva. Detta görs bland annat genom att 

en av förvaltningars finns till för att tillhandahålla de andra förvaltningarna med 

tjänster och service. Till skillnad från de andra förvaltningarna så arbetar serviceför-

valtningen endast med interna tjänster, och de intäkter som uppstår gör detta genom 

priset de tar för tjänsterna de utför till de övriga förvaltningarna i organisationen. 

Den interna prissättningen blir således en avgörande faktor i förvaltningens resultat. 

Det finns, som tidigare nämnt, olika syften för att använda internprissättning i orga-

nisationer. Vilka syften är viktiga för en offentlig verksamhet i sin användning av 

internprissättning? 

1.3 Problemformulering 

 Hur kan offentlig sektor använda internpriser vid styrning av organisationen? 

 Vilka styreffekter kan uppstå till följd av detta? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att genom en fallstudie undersöka hur offentlig sektor 

använder sig utav internpriser för att styra verksamheten. Fokus ligger på vilka fak-

torer som ligger till grund för internpriser samt vilken metod som används. 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till en organisation för att få en djupare och mer ingående 

förståelse för vårt specifika fall. Vi har även valt att se till deras arbete kring intern-

priser och internprismodeller samt vilka effekter som uppstår vid etablering av dessa, 
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vi har dock avgränsat oss till att se på dessa effekter som en följd av verksamhetens 

internprissättning och inte tagit hänsyn till övriga faktorer som kan ha haft en påver-

kan på dessa effekter. 

1.6 Uppsatsens disposition 

Denna uppsats är uppdelad i sex kapitel där det första kapitlet redogör för uppsatsens 

huvudämne, problematisering, problemformulering, avgränsning samt det syfte som 

uppsatsen uppfyller. I uppsatsens andra kapitel tydliggörs de tillvägagångssätt som 

används vid studiens genomförande. Kapitel tre beskriver befintliga teorier kring 

bland annat NPM, internpriser och dess effekter samt ett koncept angående prismod-

eller. Det fjärde kapitlet redogör för studiens undersökningsresultat där responden-

ternas uppfattning kring internpriser och dess effekter redogörs. Dessa kompletteras 

med befintliga dokument angående fallstudiens internpriser. I det femte kapitlet 

kopplas den teoretiska referensramen samman med det empiriska materialet genom 

att detta analyseras utifrån likheter och skillnader mellan dessa. Det sjätte och avslu-

tande kapitlet redogör för vilka slutsatser som vi har kommit fram till utifrån denna 

studie. I detta kapitel kommer det även att presenteras förslag på vidare studier inom 

området och våra egna tankar kring området. 
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2 Tillvägagångsätt 

2.1 Litteraturstudie 

Inom ramen av vårt valda område har vi sökt vetenskapliga artiklar från tillgängliga 

databaser vid Uppsala universitet samt Almedalsbiblioteket, genom att i dessa data-

basers sökfunktion använda oss av studiens nyckelord. Som komplement till dessa 

har vi även studerat litteratur som finns tillgänglig via Almedalsbiblioteket. 

2.2 Undersökningsdesign 

Inom företagsekonomisk forskning finns olika sorters forskningsdesign, enligt Bry-

man och Bell (2011). Bland dessa nämnas fem ledande forskningsdesigner; experi-

mentell, tvärsnitt, fallstudie, longitudinell och komparativ. Vi har valt att göra en 

fallstudie till vår uppsats, i vårt fall har vi valt en enda organisation, Region Gotland. 

Bakgrund till att välja Region Gotland som organisation till vår fallstudie grundar sig 

på att de har en serviceförvaltning som använder sig utav internpriser. Enligt Ei-

senhardt och Graebner (2007) blir kvalitativa datainsamlingar vanligare, däribland 

fallstudie som är en populär forskningsdesign, och används flitigt i den företagseko-

nomiska forskningen. Bryman och Bell beskriver fallstudiens design genom att den 

koncentrerar sig på en organisation, en plats, en person eller en specifik händelse. 

Vilket är vad vi har gjort genom att avgränsa oss till en specifik organisation. 

2.2.1 Urval 

Bryman och Bell (2011) skriver att när val av design och metod för undersökningen 

är gjord behöver även urvalet bestämmas. Ett urval används då hela populationen 

inte kan undersökas, istället väljs en del av populationen ut för undersökningen. Det 

finns olika sorters urval, vilka kan vara av typen sannolikhetsurval eller icke-

sannolikhetsurval.  

För vår fallstudie gjordes ett snöbollsurval vid intervjuerna, där en av respondenterna 

har hänvisat oss till personer som arbetar med internpriser. Svenning (1997) skriver 

att vid en kvalitativ undersökning finns ingen anledning att använda slumpmässigt 

urval, för att komma i kontakt med de personer som har användbar information i äm-

net. Icke-sannolikhetsurval är, enligt Bryman och Bell (2011), ett paraplybegrepp 

som innefattar alla urval som inte görs utifrån sannolikhet principer som finns för 

sannolikhetsurval. Inom icke sannolikhetsurval återfinns bland annat snöbollsurval 

som innebär att under urvalsprocess tar forskaren kontakt med ett mindre antal rele-

vanta personer för undersökningen. Forskaren kan sedan använda dessa personer till 

att komma i kontakt med andra respondenter till undersökningen. Dessa kan även ses 

som en typ av bekvämlighetsurval. Sannolikhetsurval är ett urval som tagits fram 

genom slumpmässig urvalsteknik och används vid kvantitativa undersökningar. 

2.2.2 Kvalitativa intervjuer 

Vi har valt att göra en fallstudie för att få djupare och mer ingående förståelse för hur 

organisationen i fråga prissätter sina interna produkter. Vidare valde vi att utföra kva-

litativa intervjuer i fallstudien för att ta reda på hur olika avdelningar vid serviceför-

valtningen arbetar med internpriser. Att vi valde kvalitativa intervjuer var för att 
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kunna utveckla intervjun utifrån de förutsättningar som fanns på plats. Widerberg 

(2002) skriver att syftet bakom kvalitativa intervjuer är att kasta ljus på mötet mellan 

forskare och intervjuperson. Det unika samtalet som uppstår mellan dessa ändras 

genom forskarens frågor under intervjuerna. Dessa frågor behöver inte vara struktu-

rerade på förhand utan kan konstrueras för att passa i kontexten till intervjun. Bry-

man och Bell (2011) beskriver flera olika aspekter som skiljer kvalitativa intervjuer 

från kvantitativa intervjuer, bland annat poängterar Bryman och Bell, att i kvantita-

tiva undersökningar är metoden som används mer strukturerad i än i kvalitativa 

undersökningar. Detta beror på att kvantitativa studier ofta eftersträvar att ha en så 

hög validitet, reliabilitet och att urvalet är så representativt som möjligt. Ett problem 

med kvalitativa intervjuer är således att dessa inte är baserade på ett representativt 

urval, detta är enligt Trost (2010) inte ett problem utan han menar att det representa-

tiva urvalet i sig är ointressant eftersom det kan medför att man lägger fokus på ett 

antal respondenter som inte har tillräckligt med information i ämnet och på så sätt 

riskerar att missa en del viktigt information. 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att intervjuer är vanligt vid fallstudier när fokus 

ligger på en specifik institution. Intervjuerna vi har utfört är med en semistrukturerad 

uppbyggnad, det vill säga att intervjuerna guidas av en halvöppen konversation. Med 

semistrukturerad intervju, menar Bryman och Bell (2011), att forskaren använder sig 

av en intervjuguide, det vill säga en lista med relativt specifika teman som ska berö-

ras under intervjun. Trost (2010) skriver att intervjupersonen har stor frihet att ut-

forma sitt svar ifall en intervjuguide används som kan göras om till öppna frågor. 

Detta ansåg vi vara ett passande sätt för oss att strukturera vår intervju på eftersom vi 

var intresserade av deras resonemang kring ett antal olika aspekter inom området. 

Vårt mål med intervjuerna var att se hur respondenterna själva uppfattade arbetet 

kring prissättning och den förändring som skett i organisationen under de senaste 

åren. Ordningen av frågorna under intervjun ska respondenten styra, intervjuguiden 

är på så sätt flexibel. Även vissa frågor kan ställas för att förtydliga vad intervjuper-

sonen sagt i ett tidigare svar även om denna fråga inte finns med i intervjuguiden. 

En rekommendation från vår handledare i arbetet med uppsatsen ledde till att vi fick 

en nyckelkontakt på Serviceförvaltningen där intervjun med respondenten blev ut-

formad mer som ett informationsmöte istället för intervju. Intervjuguiden var i förväg 

skickad till respondenten och hon hade på så sätt förberett utförliga svar på våra frå-

gor men utöver detta så hade hon även djupare och mer ingående information om 

serviceförvaltningen som avdelning.  

Vår kontaktperson gav oss ett flertal tips på respondenter för vidare intervjuer där vi 

valt att följa respondentens hänvisningar. Dock föll en av dessa respondenter bort på 

grund av den begränsade tidsramen. Vi kom dock fram till att vi hade tillräckligt med 

information och intervjuerna till att basera en analys och dra slutsatser ifrån.  

Nedan följer en tabell som är en sammanställning av de personer som vi intervjuat, 

vilken befattning de har samt hur många år de varit verksamma i organisationen etc. 

Dessa kommer att nämnas som respondent ett till fem, i det empiriska materialet. 
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Resp. Namn Befattning Antal år i orga-
nisationen 

Tid Datum 

1 Ulrika Jansson Koncencontroller 14 år Ca 1 min 11 april 2014 

2 Charlotte Fahlén Ekonomichef 26 år Ca 1h 45 min 15 april 2014 

3 Dan Lingvide Control-
ler/processägare 
(ITT) 

8 år Ca 1 h 29 april 2014 

4 Anders Ylipää Trafikledare 1 år  Ca 30 min 6 maj 2014 

5 Kermith Larsson Avd. Chef (ekonomi 

och kansli) 
5 år Ca 30 min 9 maj 2014 

Tabell 2.1 En sammanställning av respondenterna 

Intervjuerna har spelats in de fall där respondenterna samtyckt, i annat fall har endast 

skriftliga anteckningar tagits. Efter genomförd intervju har vi transkriberat dessa och 

återsänt en sammanställning av intervjun för att undvika missuppfattningar eller om 

respondenten velat lägga till ytterligare relevant information som inte uppkom vid 

intervjutillfället. Intervjuerna har som tidigare nämnt varit semistrukturerade där ut-

gångspunkten endast varit en guide för intervjuerna. Intervjuerna har ägt rum på re-

spondenternas arbetsplats, i antingen deras arbetsrum eller konferensrum. Alla re-

spondenter har även blivit tillfrågade och godkänt att deras namn används i studien. 

Intervjun med respondent ett och två har varit utformade så att dessa är mer övergri-

pande, för att få en överblick över organisationen. De övriga tre respondenternas 

intervjuer har varit av kortare karaktär, där dessa har varit mer ingående på just deras 

arbete och deras uppfattningar och tankar i området. 

2.2.3 Dokumentstudie 

Utöver att vi genomfört intervjuer med respondenter har vi även studerat befintliga 

dokument. Dessa dokument behandlar serviceförvaltningens verksamhet och har 

tillhandahållits utav respondenterna vid intervjutillfället för att påvisa vad responden-

terna menar samt styrka deras argument. Framförallt har interna dokument som till 

exempel affärsplanen för 2014-2015, prislistor, tjänsteutbudsdokument, kalkyler för 

prisunderlag samt arbetsdokument studerats för att få en djupare förståelse för hur 

organisationen använder sig av internpriser, vad dessa baseras på och arbetet som 

ligger bakom respondenternas svar. Utöver detta har vi även tagit del av en extern 

rapport och sedan sammanställts som en del av den empiriska undersökningen. 

2.3 Analysens upplägg 

I det teoretiska kapitlet samlar vi upp viktiga teoretiska utgångspunkter som sedan 

tillsammans med en sammanställning av de viktigaste delarna i den empiriska under-

sökningen som sedan ligger till grund för analysen. Denna del av uppsatsen kommer 

att analysera likheter och skillnader mellan teori och praktik. Fokusen för analysen 

ligger på verksamhetens internpriser och framförallt de modeller som finns för att 

prissätta de interna prestationerna. Den empiriska datan kommer att analyseras uti-

från Olve m.fl. (2013) prismodell som presenteras i den teoretiska delen. Denna typ 

av modell analyserar mer än prisnivån i sig, modellen lägger fokus vid fem kompo-

nenter som tillsammans ger en helhetsbild för hur en organisation tar betalt, men 

framförallt vad i erbjudandet som de tar betalt för och lägger sin tyngdpunkt vid. 
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Utöver detta kommer analysen även att belysa de effekter som internpriser medför 

samt anledningen till varför att dessa effekter uppstår. 

2.4 Käll- och metodkritik 

En del av det teoretiska materialet är refererat till läroböcker som är skrivna utav 

professorer i ett undervisande syfte. Denna typ av teori har används för att de förkla-

rar vad internpriser baseras på samt i vilket syfte dessa används och redogör för an-

ledningar till att en organisation etablerar internpriser. Dessa resonemang styrks även 

utav andra författare som beskriver de olika metoderna för sig.  

Det empiriska materialet är begränsat till en specifik avdelning i en offentlig organi-

sation. Vilket begränsar möjligheten till att generalisera resultatet. Enligt Bryman 

och Bell (2011) vill man alltså kunna applicera studiens resultat på andra organisat-

ioner än bara det specifika fallet. De menar dock att det har funnits diskussioner om 

huruvida begrepp som reliabilitet och validitet är applicerbara på kvalitativ forsk-

ning. Forskare menar, enligt Bryman och Bell, att innebörden av begreppen kon-

strueras för att anpassas till de kvalitativa metoderna. Till exempel genom att förfat-

tarna i en text är överens om hur undersökningen ska tolkas, samt att de menar att 

replikations möjligheten är i stort sätt omöjlig eftersom det inte går att frysa en social 

miljö. I den här studien minskar möjligheten att applicera resultatet på en annan or-

ganisation eftersom att undersökningen endast behandlar ett fall. Syftet med studien 

är inte att enbart påvisa hur organisationen använder sig av internpriser utan även att 

belysa möjligheten till vidare studier i området samt att ett pris innehåller mer än vad 

som ofta syns utåt. Genom att dessutom beskriva i kapitel två hur vi har gått tillväga 

vid insamling av data, den teoretiska referensramen och analysens tillvägagångsätt 

möjliggör att studien kan upprepas med liknande resultat. 
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3 Internprisers teoretiska aspekt 

3.1 Att styra en offentlig organisation 

3.1.1 New Public Management  

Hood (1995) beskriver hur framväxten av New Public Mangament (NPM) till en 

väsentlig del var en följd utav förändringar i hur, ett antal OECD
1
 länder, förändrat 

bestämmelser av den offentliga sektorns redovisning. Hood menar att NPM kan ses 

som ett alternativ till den traditionella offentliga ansvarsskyldigheten inbäddat i den 

progressiva offentliga förvaltningen (PPA). En central faktor till att allt fler OECD 

länder implementerar NPM i offentliga organisationer, är enligt Hood att länderna 

inför en tydligare kostnads kategorisering av de områden där kostnaderna tidigare 

varit oidentifierade eller sammanslagna.  

 

Tankemönstret kring PPA ledde till att två av de grundläggande kunskaperna kring 

ledning av organisationer utsattes för press. Framförallt menar Hood att PPA hand-

lade om att kvar hålla den offentliga sektorn tydligt avgränsad från den privata, dessa 

avgränsningar var bland annat kontinuitet, de sätt man gör affärer på, moral och kar-

riärstruktur. Den andra grundläggande kunskapen som pressades var läran att upp-

rätthålla ett skydd mot politisk och ledningens finkänslighet med hjälp av en fram-

ställd struktur för beteenderegler. Dessa regler skulle förebygga favorisering och 

mutor, dessutom var det meningen att dessa beteenderegler skulle implementeras för 

att relationen mellan politiker och de djupt rotade förvaltare av offentlig tjänst skulle 

hållas på ett armslängdsavstånd mellan varandra.  

 

NPM beskrivs enligt Hood (1995) som ett nytt sätt att styra offentliga organisationer. 

Resonemangen kring Hoods tankesätt om hur offentliga organisationer bör styras är i 

stort sett motsatsen till föregångaren PPA. Det vill säga att ansvarsskyldigheten om-

strukturerades till en annan typ av kostnad- och redovisningsansvar. Tankesättet in-

nebar att gränsen mellan hur offentliga och privata organisationer styr sina verksam-

heter suddas ut. Offentliga organisationer skulle förskjuta ansvarstyngdpunkten som 

tidigare legat vid processansvarstagande till att ha ett större inslag av ansvarstagande 

i frågan om resultat. En viktig del av detta sätt att se på styrning var redovisning ef-

tersom detta avspeglade ett högt förtroende för marknaden och de privata affärsme-

toder vars verksamhet krävde ett större arbete kring kostnader och som utvärderades 

av redovisningsmetoder.  

 

Det finns ett enligt Hood (1995) ett par andra författare bland annat, Aucoin 1990, 

Hood 1991 och Pollitt 1993, som under olika tidpunkter beskrivit och kommenterat 

NPMs läror som i sin tur har gett upphov till en del olikheter i utvecklingen av NPM 

och dess innebörd. Hood hävdar dock att det ändå finns en stor utsträckning av över-

lappning mellan dessa redogörelser. Dessa överlappningar är bland annat att med 

hjälp av NPM så ska det ske en förskjutning av tyngdpunkten från politik till led-

ningskompetens, att organisationen ska gå från att fokusera på processen till att lägga 

fokus på resultatet och till exempel att gå från den vanliga hierarkiska grunden till att 

                                                 
1
 OECD är en för kortning för engelskans Organisation for Economic Co-operation and Development 

vilket översätts på svenska till Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. 
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vilja grunda erbjudandet av offentliga tjänster på konkurrenskraftig grund samt att gå 

från en enhetlighet och en allomfattande offentlig tjänst till en mer varierad struktur 

med betoning på kontakt. Utöver de ovannämnda överensstämmelserna mellan fors-

karnas resonemang så har de flesta sammankopplat NPM med ungefär sju stycken 

dimensioner av förändring som i sin tur är indelade i två huvudsakliga delar som är 

konstaterade tidigare i samband med PPA. Där den första delen behandlar frågan om 

hur vida och i vilken utsträckning som den offentliga sektorn bör avgränsas från den 

privata när organisationen styr sin verksamhet. Den andra behandlar alltså hur vida 

ledarskap och professionellt omdöme bör avgränsas med tydliga regler och normer.  

 

Nilsson m.fl. (2010) beskriver utifrån Hoods (1995) resonemang att NPM är som en 

benämning på förändringar i den offentliga sektorn, där de menar att den offentliga 

sektorns skiftning av styrning rör sig mot och börjat efterlikna det sett som privata 

organisationer styrs på. De resonemang som finns kring styrning och framförallt 

ekonomistyrning bör således, enligt Nilsson m.fl., kunna appliceras på såväl privata 

som offentliga organisationer. 

3.1.2 Ekonomistyrning i en offentlig organisation 

Ekonomistyrningsverket (2001) konstaterar att en offentlig organisation inte har nå-

got vinstsyfte och på lång sikt enbart ska täcka de kostnader som dem har. Möjlig-

heten för en offentlig organisation att bestämma inriktning, utöka verksamheten eller 

att avstå från att arbeta med en viss typ av verksamhet skiljer sig från den privata 

sektorns styrning. Marknadens påverkan på en organisation som inte bedrivs i vinst-

syfte har således inte lika stor effekt som på en vinstdrivande verksamhet. Det finns 

till exempel, enligt Ekonomistyrningsverket, även de tillfällen där en offentlig verk-

samhet ställs inför situationer där de är tvungna att överväga om verksamhetsmålet 

eller det ekonomiska målet för verksamheten väger tyngst. Ur ett internt styrning-, 

kalkyl och uppföljningssamanhang är det, enligt Ekonomistyrningsverket, väsentligt 

att beräkna och göra någon form av uppföljning av intäkter och kostnader på en dju-

pare nivå av organisationen.  

 

Bergstrand (1997) konstaterar att internpriser kan påverka styrningen i en organisat-

ion om ledningen väljer att delar upp verksamheten i resultatenheter och påvisar 

detta för organisationen. Till följd av uppdelning i resultatenheter så ställs krav på 

enskilda chefer att anstränga sig för att nå lönsamhet. Vid uppföljning av enheterna 

så ska de ekonomiska utfallen behandlas som betydelsefulla parametrar. I viss mån 

måste även diverse oeffektiva suboptimeringar accepteras. Stora beslut, anser Bergs-

trand, ska fattas av en gemensam ledning för att undvika en felaktig avvägning mel-

lan helheten och avdelning. 

 

Enligt Frenckner (1989) finns det faktiska alternativ till interna prestationer. Kortsik-

tigt finns alternativet att ta in resurser utifrån samt att leverera externt. I en organisat-

ion kan en intern enhet få möjlighet att omförhandla sina internpriser efter kännedom 

om de externa alternativens prissättning. På grund av detta blir internpriser ett verk-
ligt underlag för beslut både på lång och kort sikt. I kommuner finns förslag om att 

internpriserna ska grundas på marknadspriser. 
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3.1.3 Att styra en kommun 

Frenckner (1989) konstaterar att kommuner har en varierad verksamhet som rymmer 

många differentierade avdelningar, till exempel skola, social omsorg, miljöskydd 

samt många fler. En kommuns uppgift kan anses vara att tillhandahålla ett stort 

spektrum av tjänster till enskilda personer. Frenckner beskriver en liknelse mellan 

kommuner och stora diversifierade holdingbolag inom näringslivet. Dessa stora hol-

dingbolag väljer dock ofta att avyttra vissa delar då det varit svårt för dessa att styra 

på ett tillfredsställande sätt. De avyttrar delar för att gå mot en mer decentraliserad 

verksamhet. Inom kommuner används inte denna åtgärd så ofta, men Frenckner anser 

även att denna åtgärd skulle behöva ses över inom vissa delar av kommunens verk-

samhet. I och med att kommuner har så pass stora verksamheter av varierande art blir 

en följd att kommunerna har fått analys- och redovisningsproblem. Vissa kommuner 

fungerar som relativt självständiga enheter under olika relevanta kommunallagar 

medan andra kommuner arbetar som ombud eller verkställare för den statliga verk-

samheten och dess regelverk. 

3.2 Internpriser 

Bolander m.fl. (1999) menar att när två eller flera av avdelningar av en organisation 

integrerar med varandra genom någon form av utbyte av varor eller tjänster, så bör 

dessa prestationer kompenseras, genom till exempel internpriser. Arbetet kring att 

fastställa internpriser är ett komplext problem framförallt eftersom att internpriser 

ofta är ämnade att uppfylla ett flertal syften, som i sin tur inte alltid är utformade så 

att dessa är kompatibla med varandra.  

 

Enligt Arvidsson (2008) finns det en stor frihet för ledningen i utformandet av in-

ternprissystemet då dessa priser endast cirkulerar internt. Frenckner (1989) konstate-

rar att en vanlig förekommande strävan i affärsföretag är att prissättningen av de in-

terna prestationerna ska spegla den öppna marknaden. På så sätt kan olika delar i en 

organisation få en fristående ställning med ett konstlat totalansvar för olika mål. Ar-

vidsson skriver att internpriser är lika vanligt förekommande i offentlig verksamhet 

som i privata företag. Vidare beskriver Arvidsson olika konsekvenser som kan vara 

till följd av att organisationerna väljer att decentraliseras, bland annat genom att de-

legera beslutanderätten samt skapandet av relativt självständiga avdelningar, vilket 

kan leda till att samordningsproblem men även kontrollproblemen ökar både i bety-

delse och i omfattning.  

3.2.1 Syfte med internpriser  

Arvidsson (2008) sammanställer fyra huvudsyften med användandet av internpriser 

genom att dela in de olika anledningarna till att organisationer använder sig av in-

ternpriser för att kompensera de transaktionerna som sker internt mellan organisat-

ionens avdelningar i olika kategorier.  

 

Arvidsson (2008) menar att det första syftet med användandet av internpriser är att 

gå från en centraliserad till en decentraliserad organisation, där verksamheten delas 

in i självständiga enheter. Huvudsakligen så omfattar denna kategori organisationens 
struktur. För att en organisation ska kunna delas upp i självständiga enheter där de 

ekonomiska förutsättningarna ska fastställas och mätas för de enskilda enheterna, 

krävs det att organisationen måste kunna definiera in- och utleveranser av interna 

prestationer samt att dessa i sin tur mäts och värderas på ett rättvist sätt. Det andra 

syftet som Arvidsson presenterar är att interprisets roll är att möjliggöra en rättvis 



 

11 

 

resultatbedömning. Det vill säga att internpriser etableras för att användas som ett 

verktyg i en organisation, för att göra det möjligt att rättvist bedöma enheternas re-

sultat. Enligt Arvidsson är denna kategori oftast den viktigaste anledningen till att 

internpriser etableras. Vidare beskriver Arvidsson ett ytterligare syfte, vilket är att 

använda internpriser som ett underlag för beslutsfattande. Kategorin bygger på att 

internpriser bör användas för att förmedla information. Arvidsson menar att beroende 

på vilken uppgift internpriser ska fylla i en organisation så etableras dessa innan eller 

efter att transaktionen skett.  Den sista kategorin som beskrivs är medarbetarnas 

kostnadsmedvetenhet och affärsmässighet. Denna kategori handlar om fokusering, 

motivation och uppmärksamhet. När en resurs inom organisationen prissätts så fram-

hävs resursens alternativvärde, vilket även gör att när beställaren av den interna 

transaktionen ser priset ökar dess medvetenhet om kostnaderna. 

3.2.2 Informationsunderlag för internprissättning 

Bolander (1999) menar att när två eller flera av avdelningar i en organisation integre-

rar med varandra genom försäljning av varor eller tjänster så bör internpriser etable-

ras. Metoder för hur detta utförs har beskrivits av ett antal olika forskare (bland annat 

Bergstrand, 1997 & Arvidsson, 2008) som nämner dessa fyra huvudsakliga metoder 

som används som underlag för internprissättning. Dessa fyra metoder är: 

 

 Förhandlingsbaserade internpriser, dessa har anknytning till rådande priser 
både för kostnader men även vilka priser som återfinns på marknaden. 

 Kostnadsbaserade priser där priserna kan utgå från ABC-kalkyler, självkost-
nader eller särkostnader. 

 Marknadsbaserade priser, där marknaden bestämmer priserna även internt för 

rådande situation med vissa eventuella justeringar. 

 Tvåprissystem som ger möjlighet att kunna kombinera olika prissystem på ef-
fektivaste möjliga sätt.  

 

Vidare beskriver även Adler (1996) och Pfiffer, Schiller och Wagner (2011)  att det 

finns olika metoder för att prissätta interna prestationer i en verksamhet. Enligt Adler 

är det vanligaste informationsunderlaget för internprissättning att basera dessa på hur 

marknaden prissätter sina produkter, det vill säga att prisnivån på produkten bestäms 

med hänseende till vilket pris en utomstående verksamhet skulle ta betalt för att pro-

ducera en identisk produkt. Medan Pfiffer m.fl. (2011) hävdar att det vanligaste sättet 

att prissätta en produkt på är genom att basera dessa på sina kostnader. Enligt Pfeiffer 

m.fl. baserar de flesta organisationer sina internpriser på kostnader som uppstår kring 

transaktionen av varor eller tjänster. Galway (1990) menar att det är viktigt att defi-

niera vad organisationen menar med kostnader, det vill säga ifall kostnaderna omfat-

tar produktens alla kostnader eller om det även inkluderar overheadkostnader.  

 

Hur organisationerna sedan bestämmer priserna utifrån denna typ av underlag menar 

Pfiffer att det finns olika metoder som är baserade på antingen standard- eller fak-

tiska kostnader, som oftast även inkluderar någon form av pålägg. Vidare förklarar 

Adler även vikten av att produktens ålder och hur vida den varit i kontakt med mark-

naden eller inte spelar en stor roll i beslutandet av prisnivån, och att i de fall där de 

inte har varit i kontakt med marknaden istället baseras bör på kostnader. Ax m.fl. 

(2009) menar att både kostnad- och marknadsbaserad internprissättning är de vanlig-

aste metoderna för att prissätta interna produkter. Vidare beskriver Ax m.fl. även att 

det finns en mellanliggande metod, förhandlinsbaserade, som beskrivs av Arvidsson 
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(2008) som ett alternativt beslutsunderlag som framställs efter förhandling mellan 

parterna, vilket innebär att berörda parter i förhandlingen får ta ansvar för hur intern-

priserna bestäms. Vidare menar Arvidsson att denna metod är effektiv när komplett 

decentralisering efterfrågas samt att konkurrensen inte är fullständig vilket betyder 

att marknadspriser inte går att tillämpa. 

 

En prissättning som är baserad på självkostnader betyder att organisationen tar betalt 

för vad det kostar att ställa produkten till förfogande. Att priset på en tjänst eller pro-

dukt baseras på självkostnader anses vara en rättvis och godtagbar metod. (Ekonomi-

styrningsverket, 2001). Det optimala i dessa sammanhang vore, enligt Ekonomistyr-

ningsverket, att varje transaktion värderades till ett faktiskt värde av den totala kost-

naden för den faktiskt prestationen. En av förutsättningarna för att detta skulle kunna 

beräknas, är att kostnaderna är baserade på den faktiska volymen. Detta är enligt 

ekonomistyrningsverket i stort sätt omöjlig att hantera i praktiken, vilket till största 

del beror på kostnaderna ofta är fasta och en beräkning i förhand på vilken den fak-

tiska volymen blir är svåruppskattad.  Det är vanligt att vissa produkter prissätts till 

en lägre nivå och kompenseras av ett överuttag av en annan prestation som tillhör 

samma avdelning.   

 

Enligt ekonomistyrningsverket (2001) är divisions- och påläggskalkyl de två grund-

läggande modellerna för att ta fram en självkostnadskalkyl. Divisionskalkylen förkla-

ras som att samtliga kostnader som är relaterade till en vara eller tjänst under en tids-

period divideras med den uppskattade volymen för samma tidsperiod. Denna metod 

användas i de fall där den intäktsfinansierade verksamheten endast inkluderar en 

sorts produkt, där ett krav är att det gjorts en korrekt bedömning av kostnaderna och 

att varje produkt påverkas av dessa. Den andra modellen som presenteras är påläggs-

kalkyl som innebär att de indirekta kostnaderna fördelas på produkterna eller avdel-

ningarna utifrån ett antal nyckeltal, det vill säga att påläggsmetoden fungerar så att 

de indirekta kostnaderna fördelas som ett pålägg på de direkta kostnaderna. En mer 

rättvis fördelning av de indirekta kostnaderna, där de gemensamma resurserna an-

vänds i olika utsträckning, är att använda sig av aktivitetsbaserad kalkylering (ABC-

kalkyl). 

 

Enligt Arvidsson (2008) är det enklaste sättet, att sätta priser på interna produkter, att 

ha en form av prislista. Detta sätt kräver att det finns produkter, som kan anses vara 

väl definierade produkter, att sätta ett pris på. Andra metoder som Arvidsson nämner 

är att använda sig av metoden anbud, där priset sätts från varje specifikt fall. Även 

prisformel kan användas om företaget har råvaror som har priser som fluktuerar på 

marknaden. Denna metod påvisar hur olika parametrar ska hanteras. 

3.2.3 Effekter av internpriser i en offentlig organisation 

Enligt Ekonomistyrningsverket (2001) är det viktigt att se till vilka följder och effek-

ter etableringar av internpriser kan ha för organisationen. Arvidsson (2008) menar att 

genom ökad kostnadsmedvetenhet genom att använda sig av internpriser så minskas 
organisationens resursslöseri. En starkare effekt om kostnadsmedvetenhet uppstår 

också om kostnadsbäraren uppmärksammas och blir ansvarig för att kostnaden är 

rimlig gentemot dess nytta. Internpriser kan även stimulera den som säljer en intern 

prestation genom att ge leverantörens incitament på vad dennes kunder är beredda att 

betala för en viss prestation. Detta har även positiv verkan på flexibilitet, kostnadsef-

fektivitet, kundanpassning och produktutveckling i organisationen. Frenckner (1989) 
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konstaterar att kostnadsmedvetenheten hos medarbetarna även kan leda till att orga-

nisationen undviker gratisprestationer inom organisationen. Detta beskriver 

Frenckner som en positiv effekt av internpriser. Vidare beskrivs att internpriser även 

kan användas som beslutsunderlag, i och med att den kommunala verksamheten blir 

större och mer varierande i dess verksamhet, samt att krav på ekonomi behövs det ett 

beslutsunderlag, vilket internpriser kan ge. 

 

En av svårigheterna med att använda internpriser kan vara i de fall där de interna 

priserna som fastställs är felaktiga eller föråldrade, menar Bergstrand (1997). Vilket 

gör att de interna resultaträkningarna tappar trovärdhet. Enligt Frenckner (1989) kan 

det observeras en viss fara med att använda internprissättning i en organisation då 

internprissättning kan upplevas vara för arbetskrävande och byråkratisk. På grund av 

detta kan det leda till att det blir för stort fokus på den egna avdelningen vilket mins-

kar lojaliteten att se till helheten. Om en organisation väljer att debitera internt på 

vissa prestationer men låter andra vara oprissatta så kan detta leda till oekonomisk 

användande av resurser.     

3.3 Prismodeller 

En prismodell används, enligt Olve m.fl. (2013), inte huvudsakligen för att bestämma 

en prisnivå utan bör istället ses som ett effektivt verktyg för prissättningsstrategier, 

genom att framförallt behandla vad företag i sina erbjudanden tar betalt för. Vidare 

Olve m.fl. menar att strategisk prissättning handlar i första hand om vad man tar be-

talt för och att man gör det genom att ta betalt för rätt saker i sina erbjudanden. Sättet 

att ta betalt kan påverka organisationens konkurrenskraft genom att organisationen 

till exempel differentiera sig från sina konkurrenter. I de fall där konkurrenterna sät-

ter pris på helheten, kan organisationen istället välja att ta betalt för enstaka enheter 

av produkten. I de fall där omständigheterna är omvända kan de istället erbjuda ett 

helhetspris.  

Olve m.fl. (2013) menar att prismodellen inte bara behöver anpassas efter konkurren-

terna utan även efter företagets affärsmodell och strategi. Utifrån dessa resonemang 

presenterar de en modell som ska täcka alla de aspekter som har en strategisk bety-

delse för prissättningen i en organisation. Denna modell kallas equalizer som enligt 

Olve m.fl. delar en del likheter med en stereoequalizer där de olika reglagen är an-

passningsbara utifrån olika nivåer. 

3.3.1 Ett koncept för prismodeller 

Detta avsnitt kommer att behandla prismodellen som beskrivs av Olve m.fl. (2013), 

övriga referenser kommer att skrivas ut i texten. 

Equalizern består av fem delar som i sin tur regleras utifrån ett antal egna steg dessa 

fem komponenter och deras steg är: 
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Figur 3.1 Prismodell –Equlizer. (Olve m.fl.2013:29) 

Omfång 

Denna del av modellen ska regleras utifrån om kunden betalar för enstaka delar av 

erbjudandet eller helheten. Detta oavsett om kunden använder hela erbjudandet eller 

inte. I ett helhetserbjudande är priserna anslutna till ett mer omfattande paket av pro-

dukter. I dessa fall förs reglaget upp mot system vilket även kan beskrivas som ”all 

inclusive” där allt inkluderas i ett system. Motsatsen till denna betecknas i modellen 

som attribut där produkterna och tjänsterna istället prissätts som enskilda komponen-

ter. Dessa komponenter kan kombineras och anpassas utifrån de önskemål som kun-

den har. När omfånget närmar sig attribut så kan priserna skilja sig från kund till 

kund eftersom att dessa kan vara sammansatta utifrån kundernas önskemål.  

En av de strategiska frågeställningarna som omfångskomponenten behandlar är det 

som organisationen anser är mittpunkten samt vilka faktorer som har mindre bety-

delse för erbjudandet. Det vill säga att omfångsdimensionen väcker frågor som vil-

ken del av erbjudandet som kunden faktiskt värdesätter. En analys av dessa aspekter 

resulterar ofta i att organisationen inser att erbjudandet är mer omfångsrikt i prakti-

ken än den fysiska produkt som erbjuds. Vilket gör att tjänster och tilläggsprodukter 

till kärnprodukten ofta inte prissätts. Detta leder till att de finns en risk att dessa för-

svinner i mängden. 

Rättigheter 

Nästa del av equalizern är rättigheter där det fokuseras på kundernas rättigheter till 

produkter. Rättigheter innefattar hur länge kunden har rätt att utnyttja det köpta er-

bjudandet och vad kunden i sin tur får göra med produkten. Det som skiljer detta och 

de följande reglagen, från de tidigare, är att dessa visas i raka skalor vilket betyder att 

dessa har tydliga steg. Det längsta steget betecknas som evig vilket betyder att kun-

den har rätt att, teoretiskt, utnyttja erbjudandet i all framtid. En kund som har evig 

rättighet på ett erbjudande har även rätten att göra vad de vill med produkten ifråga. 
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Vilket även inkluderar rätten att sälja produkten vidare till en tredje part. Vad som 

däremot inte ingår i reglaget evig är rätten för kunden att uppgradera produkten efter 

avslutat köp. 

När vi rör oss uppåt i parametern förlängs tidsperioden för kundens rätt att nyttja 

produkten minskar. Leasing som är nästa steg ger kunden rätt att använda produkten 

under en viss tid. Leasingavtal inkluderar ofta rätten för köparen att efter leasingavta-

lets slut köpa de fullständiga rättigheterna till produkten och på så sätt fortsätta an-

vända den i ”evighet”. 

Nästa steg är hyra, vilket betyder att kunden köper rätten att använda produkten un-

der en viss tid. Efter att hyresperioden är över ska kunden lämna tillbaka produkten 

till säljaren. Kunden har under hyresperioden således ingen rätt att göra förändringar 

eller uppdatering av den nyttjade produkten. Prenumeration som är ytterligare en 

utav de fem stegen, gäller istället en regelbunden leverans av en produkt som i sig 

inte färdig utvecklad eller producerad. En prenumeration kan även vara uppdelad 

genom att köparen i första steget köper en grundlicens och därefter prenumererar 

kunden på en uppdatering som ger tillgång till nya versioner i takt med att de lanse-

ras.  

Det sista steget betecknas som vid tillfälle som är vanligt förekommande vid prissätt-

ning utav upplevelser och tjänster. Att prissätta en tjänst vid tillfälle innebär att kö-

parna betalar för den varje gång det utnyttjar tjänsten. 

Prisbestämning 

Denna dimension behandlar vem i kund- och leverantörsrelationen som förmodas ha 

störst möjlighet att styra de gemensamma villkoren kring vad som ska ligga till grund 

för prisbestämningen. Det första steget är prislista där kundens möjlighet att påverka 

priset är lågt eller obefintligt. Priset bestäms istället utifrån säljarens villkor, kriterier 

och sedan erbjuds färdiga priser till kunden. Köparens enda val i dessa fall att accep-

tera de pris som säljaren bestämt eller söka ett lägre pris på marknaden. Nästa steg 

utjämnar ojämnheten mellan köpare och säljare genom att priset sätts efter en för-

handling mellan de två parterna. Förhandlingen kan ha sin utgångspunkt i en prislista 

likväl som utgångspunkten kan ligga i köparens betalningsvilja för erbjudandet, vil-

ket gör att köparen har större påverkan på prisbestämningen än i det tidigare steget.  

Resultatbaserad prisbestämning utgår ifrån värdering av det observerbara resultatet 

av erbjudandet. I detta steg gäller det att köpare och säljare är överens om hur resul-

tatet ska mätas. I nästa steg har maktbalansen mellan köpare och säljare skiftat ytter-

ligare, och makten ligger helt i köparens händer. Denna del av prisbestämningen be-

tecknas som betala vad du vill vilket helt enkelt betyder att köparna själv, på egen 

hand bestämmer vad de är villiga att betala för erbjudandet. Säljaren kan däremot 

komma med ett prisförslag men makten och beslutet ligger till köparens fördel som i 

slutändan väljer att acceptera de rekommenderade priset eller välja att betala mer 

eller mindre.  

 

Aktion som är det nästa steg beskriver den dimension där rätten att bestämma pris-

nivå inte bestäms av varken säljare eller köpare. Priset på erbjudandet bestäms vid en 

aktion och motsvarar köparens betalningsvilja och det enda sättet för säljaren att på-

verka affären är att acceptera eller inte acceptera budet som säljaren föreslår. Det 
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sista steget i reglaget prisbestämning är exogen som även är den mest extrema for-

men av prissättning. Exogen prissättning betyder att prisförhållandena är helt utom 

både köparen och säljarens kontroll tillexempel när prisnivån baseras på ett externt 

index. 

 

Informationsunderlag 

Den centrala frågan som behandlas är vilken typ av information som ligger till grund 

för prisnivåerna. Ett av de vanligaste sätten att bestämma prisnivån på, är genom 

information om företagets kostnader, det vill säga kostnadsbaserat, för att bland an-

nat producera och distribuera produkten. Ett exempel på kostnadsbaserat prisun-

derlag är självkostnadskalkyler. I kalkylliteratur riktats en hel del kritik mot denna 

typ av informationsunderlag, eftersom att den inte beaktar köparens betalningsvilja 

eller illustrerar den verkliga bilden av kostnaderna för en produkt. Således bör in-

formationsunderlaget baseras på mer orienterade kalkylmetoder, för att ge en mer 

rättvis bild av resursförbrukningen utav en specifik vara eller tjänst. Att basera priset 

på kostnader kan i vissa fall vara ett passande sätt att prissätta på. Inom kommunal 

verksamhet finns det bland annat lagar som reglerar att priset inte får överstiga själv-

kostnaden. 

 

Kostnadsbaserad prissättning kan ibland vara missvisande och utför endast den lägsta 

möjliga prisnivån. Konkurrentbaserad prissättning är ett alternativ till kostnadsbase-

rad där säljaren tar hänsyn till de andra aktörernas prisnivå på liknande produkter. 

Det informationsunderlag som ett företag bör eftersträva är varken kostnad- eller 

konkurrentbaserat informationsunderlag utan istället se till vad kunderna värderar 

och vad i erbjudandet som kunden faktiskt värderar. Detta utför en övre gräns för vad 

kunden faktiskt är villig att betala för erbjudandet. Utifrån denna information så väl-

jer säljaren en prisnivå som är acceptabel för såväl säljare som köpare. Denna typ av 

information anses ofta vara väldigt komplicerad och kräver att organisationen har en 

förståelse för sina kunder. 

 

Prisformel 

Det sista reglaget i modellen behandlar vilken prisformel ett företag använder för att 

räkna ut vad köparen ska betala för erbjudandet. I denna dimension redovisas fem 

reglage: Fast som betyder att ett företag erbjuder ett bestämt pris oavsett hur mycket 

av produkten som används. Denna prisformel ger företaget en garanterad intäkt men 

de kommer inte att öka intäkten om användandet av produkten ökar. Det andra steget 

är fast + per/st där priset istället baseras på en fast avgift som sedan kombineras med 

ett rörligt pris som är sammankopplat till den mängd som köparen använder proku-

ten. Grundvolym + per/st är ännu en av de formler som presenteras och denna inklu-

derar alltså en form av grundvolym som köparen betalar för oavsett om de använder 

hela denna mängd eller inte, om konsumenten istället vill använda produkten mer så 

läggs en per styck kostnad på utöver grundvolymen. Nästa formel är per/st + tak där 

man till skillnad från de tidigare alternativen betalar per styck upp till en viss nivå 

(tak) och efter att köparen kommit upp till en denna nivå är övriga enheter avgifts-

fria. Den sista formeln är enbart baserad på per/st kostnad, det vill säga att det är ett 

volymrörligt pris där man betalar för till exempel bensin per liter. 
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3.4 Sammanfattning 

En offentlig organisation som präglas av att försöka förnya sin styrning, till att efter-

likna den privata organisationens styrsätt (Hood, 1995), använder sig bland annat av 

internpriser för att styra organisationen till att uppnå en så rättvis resultatbedömning 

som möjligt, vilket Arvidsson (2008) beskriver som en av de viktigaste anledningar 

till att internpriser etableras. Genom etableringen av internpriser kan det uppstå ett 

antal effekter som kan vara av såväl positiv som negativ karaktär. Framförallt konsta-

terar Arvidsson att kostnadsmedvetenhet hos medarbetare är en positiv effekt ef-

tersom att detta ofta leder till att resursslöseri minskar. En negativ effekt är enligt 

Frenckner (1989) att internprissättning kan vara arbetskrävande och uppfattas som 

byråkratiskt.  

Flera författare beskriver olika metoder för internprissättning bland annat beskriver 

Arvidsson (2008) ett flertal metoder som kan ligga till grund för organisationens in-

ternpriser. Dessa metoder baseras på olika informationsunderlag där de vanligaste 

underlagen är kostnader, marknaden eller förhandling. 

Genom att använda Olve m.fl. (2013) koncept för en prismodell som ett verktyg för 

att analysera vad ett erbjudande innehåller istället för att se till prisnivån när de pris-

sätter sina produkter, kan dessa undgå de problem som Frenckner (1989) presenterar 

i form av att internpriser ofta tappar förtroendet och blir uråldriga ur ett styrningsper-

spektiv. Istället så ges en bild av vad som är det viktiga i erbjudandet, vilken rättighet 

kunden har till erbjudandet och informationsunderlaget till internpriserna bestäms. 

Vad erbjudandet innehåller och informationsunderlagets betydelse för offentliga or-

ganisationer kommer att förtydligas i nästa kapitel. 
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4 Internpriser i praktiken 

4.1 Sveriges kommuner och landsting 

Den svenska staten är det beslutsfattande organet i landet som beslutar om lagar och 

förordningar, vilka i sin tur ska ligga till grund för de självstyrande kommunerna 

(lokalt) och landstingen/regionernas (regionalt) styrning. Det som skiljer kommuner 

från landsting/regioner är att kommuner ansvarar för samhällsservice till exempel 

skola, socialtjänst och äldreomsorg på den lokala orten. Medan landsting och region-

er istället ansvaraför samhället i en större geografisk utsträckning med fokus på 

hälso- och sjukvård (Westlund, 2009). 

 

I Sverige finns det 290 kommuner och 20 landsting/regioner. Gotland är formellt en 

kommun men de har samma ansvar för landstingsuppgifter och regionalt utveckling, 

som landsting och regioner, vilket ger dem rätten att kalla sig en region (Westlund, 

2009). 

4.2 Region Gotland 

Gotland bildade 1971 en enda kommun. Tidigare hade det varit både landskommuner 

som styrdes av prästen i de olika socknarna och efter det delades de in i ett antal 

storkommuner. De 13 storkommunerna ansågs kort efter sin indelning vara för små 

och Gotland delades istället upp i tre kommuner med centralorter i Slite, Visby och 

Hemse. Regeringen beslutade år 1970 att Gotland från och med följande år skulle 

bilda en enda kommun (Gotlands Kommun) och den nybildade kommunen tog över 

landstingets uppgifter vilket var anledningen till att landstinget upphörde.   

I januari 2011 bytte Gotlands kommun namn till Region Gotland vilket var ett resul-

tat av ett beslut som fattades av kommunfullmäktige. I första hand innebar föränd-

ringen en markering och ett tydliggörande av de uppgifter som den dåvarande kom-

munen redan hade. Beslutet och markeringen ansågs vara betydelsefullt så väl nat-

ionellt som internationellt och i de europeiska sammanhang då Gotland finns med. 

Namnbytet innebar även ett tydliggörande ur demokratiskt synpunkt eftersom man 

röstar till en fullmäktig. En regionfullmäktige har ett bredare ansvar än vad en kom-

munfullmäktige har.  

 

Region Gotland är den enda kommunen i länet och utav de ca 57 000 personerna som 

lever på ön året om är ungefär 5 950
2
 anställda av Region Gotland, som för övrigt är 

den överlägset största arbetsgivaren på ön. Regionens huvuduppgifter är de kommu-

nala uppgifter, landstingsuppgifter och det regionala utvecklingsansvaret.  

4.2.1 Regionens organisation 

Regionen styrs av regionfullmäktige där Oppositionen idag (2014) är i majoritet. 

Under sig har Regionfullmäktige ett antal nämnder bland annat regionstyrelsen som 

är den nämnd vars ansvar är att ha kontroll över de övriga nämndernas verksamhet 

och även de verksamheter som bedrivs i bolagsform. Regionstyrelsens uppgift är 

även att leda och samordna administrationen av regionens angelägenheter. Region 

Gotlands organisation besår av nio förvaltningar vars uppgifter är att tillhandahålla 

                                                 
2
 Antalet anställda visar endast antalet tillsvidareanställda stationerade på Gotland. 



 

19 

 

medborgarna service inom ett antal olika områden bland annat kultur och fritid, 

gymnasie- och vuxenutbildning etc. 

4.3 Serviceförvaltningen 

Förvaltningen bildades 2009 och arbetar med att tillhanda hålla tjänster och service 

till de övriga förvaltningarna inom regionen. Den största delen av serviceförvaltning-

ens verksamhet riktar sig till Regionens egna verksamheter men några av verksam-

heterna vänder sig även till allmänhet och näringsliv. Serviceförvaltningen består 

sammanlagt av ca 500 medarbetare som är fördelade på ca 60 befattningar och för-

valtningen hade en omsättning på ca 400 miljoner kronor år 2013. Serviceförvalt-

ningen är intäktsfinansierad, vilket betyder att de finansieras av de intäkter som upp-

står genom den kompensation de får i utbyte mot sina tjänster och sin service (Jolby, 

2013). 

 

Serviceförvaltningen erbjuder ett brett utbud av tjänster inom 17 olika områden som 

bland annat ekonomitjänster, fordonsförsörjning och IT-telefonitjänster. Enligt Jolby 

(2013) så är en av Serviceförvaltningens största styrkor att de har en hög grad av 

kännedom av de övriga förvaltningarnas verksamheter. Ytterligare en av serviceför-

valtningens styrkor är att de tillsammans med sina kunder värnar om koncernen, att 

de tillsammans har ett intresse av att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet och ett 

fördelat ansvar ur ett helhetsperspektiv. Serviceförvaltningen är indelad i fem avdel-

ningar som i sin tur har ytterligare ett antal enheter:  

 

 
Figur 4.1 Serviceförvaltningens organisation. 

 

Ekonomi och Kansli erbjuder administrativa tjänster inom området, bland annat 

ekonomi, redovisning samt upphandlingar till såväl regionens övriga förvaltningar 

som den egna. Dessa tjänster inkluderar även konsultuppdrag. 

 

IT-Tele (ITT) vars uppgift är att ansvara för utveckling och drivandet av IT- och 

telelösningar utifrån den strategi som kommunen utformat. Dessa lösningar ställs till 

förfogande för samtliga av Region Gotlands förvaltningar. Avdelningen förmedlar 

även IT-produkter, erbjuder support och konsulttjänster inom till exempel systemför-

valtning och projektledning. Några av de tjänster som ITT-avdelningen erbjuder är 

den digitala arbetsplatsen som är Region Gotlands standardiserade datorarbetsplats, 

telefonabonnemang, system- och serverdrift av i stort sätt alla kommunens system. 
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Logistik är ytterligare en av de fem avdelningarna under serviceförvaltningen som 

erbjuder tjänster som bland annat vaktmästeri, som innefattar bland annat hantering 

av återvinning och källsortering, tillsyn av konferensrum och hantering av till exem-

pel passerkort mm. Ytterligare en tjänst som logistikavdelningen erbjuder är städ-

tjänster som är grupperade i två kategorier, egen regi som innefattar allmän städning 

och flyttstädning mm. Den andra kategorin, externa entreprenörer som inkluderar 

tillexempel fönsterputs och storstädning. Utöver dessa så erbjuder avdelningen även 

post- och budturer, transporter samt hjälpmedels- och varuförsörjning. 

 

Måltidsförsörjning är den avdelning vars uppgift är att tillhanda hålla måltider för 

regionens verksamheter till exempel förskolor, skolor, servicehus och de ett antal 

vårdboenden i länet. Måltidsförsörjningen ska även administrera, organisera och ef-

fektivisera produktion och servering av måltiderna till de verksamheter de erbjuder 

denna tjänst. Utöver dessa verksamheter så har avdelningen även tre restauranger i 

Visby som är öppna för allmänheten.  

 

Personal och Medborgarservice är en avdelning som erbjuder internservice inom 

områden som bland annat stöd till chefer i personal och informations frågor. Denna 

avdelning tillhandahåller även registrator och arkivtjänster. Utöver detta inkluderar 

medborgarserviceenheten även regionupplysning och receptionstjänster. 

4.3.1 Syfte med bildandet av serviceförvaltningen 

I följande avsnitt kommer respondenterna att becknas som: R1 Ulrika Jansson, R2 

Charlotte Fahlén, R3 Dan Lingvide, R4 Anders Ylipää och R5 Kermith Larsson. 

Enligt R2 bildades serviceförvalnigen i syfte att samordna administrativa tjänster för 

att uppnå effektivitet, samordning samt att ge de olika förvaltningarna möjligheten 

att fokusera på sin kärnverksamhet. Det fanns även ett ekonomiskt mål med omorga-

nisationen som innebar bland annat att minska de administrativa kostnaderna i verk-

samheten. Enligt R2 bildades serviceförvaltningen 2009 i syfte att sänka de administ-

rativa kostnader med 15 % vilket motsvarar ungefär 40 miljoner kronor. Det ekono-

miska målet har enligt R1 och R2 uppnåtts, vilket även styrks av en revisionsrapport 

från PWC där Renborn, Numelin och Persson-Lingman (2011) konstaterar att de 

planerade effektiviseringarna i huvudsak uppnåtts. 

R2 menar även att omorganisationen har lett till att de fortfarande görs besparingar 

och har eliminerat onödigt resursutnyttjande. Respondenten menar att förvaltningar-

na även fått möjligheten att fokusera på sina kärnverksamheter, vilket var ytterligare 

en av de effekterna etableringen av serviceförvaltningen var ämnad att uppfylla. Vi-

dare poängterar respondenten framförallt att serviceförvaltningens enheter har fått 

möjligheten att effektivisera sin verksamhet och fokusera på sin kärnverksamhet. 

Respondenten hävdar att de har uppnått de mål som finns kring resursoptimering 

men poängterar att det alltid går att förbättra arbetet inom detta område. 

 

4.4 Prisarbetet sedan etableringen av förvaltningen 

R1 beskriver att under serviceförvaltningens bildande 2009 lades fokusen på medar-

betarna och att verksamheten i sig skulle hitta sin plats i organisationen, prissättning-

en hamnade på så sätt i bakgrunden. Vidare förklarar respondenten att arbetet kring 
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internpriserna inte påbörjades för än senare, vilket ledde till att priserna på tjänsterna 

förblev oklara. Trots förändringen av hur verksamheten skulle använda de befintliga 

resurserna och hur dessa skulle kompenseras så skedde det ingen förändring kring 

resursernas prissättning. Detta medförde att man fick betala för nyttjandet av tjäns-

terna trots att mängden av resursutnyttjandet hade förändrats.  R1 menar att beställa-

ren inte alltid får vad de betalar för och att det finns flera faktorer som lett fram till 

att arbetet kring att internpriser satts i fokus. Även R2 poängterar att det inte alltid 

finns en klar bild över vad som faktiskt ingår i priset på de olika interna prestationer-

na. Medan det konstateras av R3,R4 och R5, det vill säga de personer i de olika en-

heterna som hanterar internprisernas bestämmelser, att de har tydliga redogörelser för 

vad som inkluderas i de tjänster de erbjuder.  

R3 beskriver ett exempel på hur avdelningarna uppfattar självkostnaderna olika, samt 

att informationen om vad erbjudandet inkluderar inte alla gånger når fram till motta-

garen. Exemplet som respondenten presenterar är när någon avdelning vill beställa 

en till exempel dator där köparen undrar varför priset är högre än om de själva skulle 

gå till en extern försäljare och köpa produkten. Vilket respondenten förklarar som att 

den interna produkten inkluderar bland annat tillgång till support, nätverk och andra 

tilläggstjänster, som inte ingår när en liknande produkt införskaffas av någon återför-

säljare på marknaden. Ett liknande resonemang beskriver R4 när han blir tillfrågad 

om han själv har en tydlig bild över vad han betalar för. Respondenten menar på att 

han vet vad ITT-avdelningens tjänster kostar. Däremot hävdar respondenten att han 

inte betalar något för de ekonomiska tjänsterna som avdelningen utnyttjar, fortsätt-

ningsvis ändrar han utlåtandet till att han inte är medveten om vilka ekonomiska 

tjänster som nyttjas och i vilken utsträckning som avdelningen debiteras för dessa 

kostnader. R1 menar även att det inte finns en klar bild av vad tjänsterna faktiskt 

kostar utan priset kan variera beroende på vem på avdelningen som kontaktas. 

4.5 Serviceförvaltningens internprismodell 

4.5.1 Serviceförvaltningens nya internprismodell 

Tre av respondenterna nämner arbetet kring en ny modell för internpriser, vilket be-

skrivs mer ingående av R2 och R5, där de förklarar att de försöka etablera ett alterna-

tivt till hur prissättningen idag ser ut. R2 samt R5 förklarar att förslaget är under ar-

bete, men att det är som sådant att de interna prestationerna ska delas upp i tre kate-

gorier där dessa sedan kommer att representera valbara och icke valbara produkter i 

serviceförvaltningens utbud. Kategorierna nämns som 1-3 där den första kategorin 

inkluderar tjänster som är obligatoriska för de övriga förvaltningarna. Idag betalas de 

obligatoriska tjänsterna enligt respondenterna av de enskilda förvaltningarna. Detta 

kommer i och med det nya förslaget att förändras på så sätt att ledningskontoret 

kommer att betala för dessa tjänster, istället för att de övriga förvaltningarna först ska 

söka anslag för att sedan beställa och betala för tjänsterna. Den andra kategorin in-

kluderar tjänster som är valbara på så sätt att förvaltningarna själva väljer om denna 

tjänst är något som de är intresserade av och i vilket utsträckning. Dessa tjänster 

kommer dock att vara halv obligatoriska vilket innebär att om tjänsten utnyttjas så 

måste dessa konsumeras från serviceförvaltningen, det vill säga att dessa inte går att 

beställa externt. Den sista kategorin kommer att vara helt valbar så väl i mängd som 
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från vilken aktör dessa beställs ifrån, alltså kan sådana tjänster beställas både internt 

och externt. 

R2 presenterar ett arbetsdokument som visar en preliminär tjänstelista över de stöd-

tjänster som förvaltningen kategoriserat. Enligt detta dokument kommer kategori ett 

att inkludera bland annat IT-system (som inkluderar support och systemförvaltning) 

några exempel på sådana tjänster är HR, ekonomi, rekrytering och telefoni system. 

Internetbank, försäkringar och infrastruktur är ytterligare exempel på tjänster som 

kommer att vara koncerngemensamma och alltså inte gå att välja bort. Den andra 

kategorin som behandlar de tjänster som enbart kan påverkas i form av volym, är 

enligt respondenten, bland annat den digitala arbetsplatsen, lagringsutrymme, region-

ens fordon, personaladministration, budget och planering mm. Kategori tre kommer 

enligt den preliminära indelningen att inkludera bland annat ledningsstöd inom verk-

samhetsutveckling, konsulttjänster inom ett flertal områden samt mätning, uppfölj-

ning och analys av verksamhetens resultat mm. 

4.5.2 Underlag för internpriser 

Enligt R1 finns det en anledning till att externa aktörer inte ska används i så stor ut-

sträckning. Detta beror på att priserna för de interna prestationer prissätts utifrån 

tjänsternas självkostnader, vilket gör att dessa aldrig ska vara högre än marknadens 

priser på liknande produkter. Dock menar respondenten att i de fall där priserna är 

lägre på marknaden är det något som är fel, och arbetet med effektiviteten och kost-

naderna för tjänsten bör regleras för att långsiktigt kunna sänka priserna, eller ta ett 

beslut om att tjänsten inte längre ska utföras i egen regi. Det finns även, enligt re-

spondenten, en viss typ av undantag från det faktum att internpriserna bör vara längre 

än på marknaden. Detta undantag är i de fall där olika typer av policyers sätter be-

gränsningar för verksamheten och kostnaderna ökar, ett exempel som presenteras är 

miljöbilar. Respondenten menar att om det finns ett sådant beslut som gäller för hela 

verksamheten så får man acceptera de ökade priset. 

R2 förklarar att serviceförvaltningen är en resultatenhet, vilket betyder att de är in-

täktsfinansierade. De kostnader som förvaltningen har fördelas på de olika tjänsterna 

som förvaltningen erbjuder. R1 förklarar att alla Regionens internpriser baseras på 

självkostnader. Det finns inte någon vinstmarginal som läggs på priserna, däremot 

förekommer det att det finns en del overheadkostnader som adderas på priset. Tre av 

respondenterna poängterar att underlaget för prissättningen av interna prestationer 

baseras på självkostnadskalkyler för att uppskatta kostnaderna och för att produkter-

na ska bära sina egna kostnader. R4 tillade att ett pålägg skulle göras för att täcka 

upp eventuella kostnader som kan uppstå på grund av externa orsaker, till exempel 

räntehöjningar. Ingen av respondenterna nämner att det tas hänsyn till varken kon-

kurrenter eller kundvärde vid internprissättning. Dock nämner flera av respondenter-

na att det görs kundundersökningar för att se hur nöjda kunderna är med tjänsterna. 

De flesta respondenterna har även påpekat att såväl förvaltningen som organisationen 

i sig inte är vinstdrivande utan att målet är att på långsikt ha full kostnadstäckning. 

4.5.3 Produkternas omfång 

R3,R4 och R5 som arbetar med erbjudanden och vad som inkluderas i dessa, menar 

att de överlag använder sig av paketlösningar istället för att ta betalt för varje enstaka 
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del av de interna prestationerna. R3 nämner att det finns produkter, som avdelningen 

erbjuder, där kostnaden är så pass låg att dessa istället paketeras in i andra erbjudan-

den. Då i första hand för att hanteringen av att interndebitera en annan enhet är dy-

rare än vad tjänsten är i sig. Det finns även, enligt respondenterna, tillfällen där pre-

stationerna prissätts utifrån enstaka företeelser, det vill säga att paketlösningarna som 

är den största delen av hur prestationerna prissätts kompletteras av olika enskilda 

produkter. Det vanligaste sättet att bestämma priset på produkterna är att använda 

prislista, vilket samtliga respondenter har nämnt och presenterar i form av överens-

kommelser eller beställningsformulär. Respondenterna nämner också överlag att 

kunderna har liten eller ingen möjlighet att förhandla om priset för varorna. R3 sva-

rade att vid stora verksamhetsspecifika arbeten finns en liten möjlighet att förhandla 

men inte direkt om priset utan om hur mycket arbete som skulle behövas vid detta 

specifika tillfälle, vilket i förlängningen påverkar priset. Det vill säga att kundens 

möjlighet att påverka serviceförvaltningens priser endast är i förhållande till mäng-

den av tjänsternas utnyttjande. 

Respondenterna nämner även att det används flera olika sorters prisformler för in-

ternpriserna beroende på produkten och dess omfång. R3 nämner att för obligatoriska 

tjänster finns ett fastpris i form av ett abonnemang medan andra delar som kan be-

ställas får en annan formel, till exempel att priset regleras per styck. Serviceförvalt-

ningen använder sig, enligt respondenterna, av olika sorters rättigheter i sitt produkt-

utbud beroende på vilken vara eller tjänst det är. Flera av respondenterna nämner att 

abonnemang är det vanligaste sättet för rättigheterna av produkterna i verksamhetens 

utbud. Vid användning av administrationstjänster, menar R5 att de använder sig av 

löpande överenskommelser, vilket kan ses som en sorts prenumeration. Vid mindre 

konsulttjänster som inte är återkommande konsumeras dessa vid användningstill-

fället. Respondenterna har svarat, vid fasta produkter såsom datorutrustning och for-

don är det vanligaste med hyra respektive leasing. Detta därför att hyra kan vara ett 

lämpligt alternativ, till exempel vid datorer som behöver bytas ut efter ett visst antal 

år. Leasing är ett lämpligt val för fordon då dessa behöver underhållas.  

4.6 Internprisets effekter 

Respondenterna menar att den tydligaste effekten av internpriser är minskat slöseri 

av resurser. De menar även att kostnadsmedvetenheten har ökat bland medarbetarna 

när det finns ett pris på produkten. R3 nämnde att när det inte finns ett pris på en 

tjänst så överanvänds denna. Vidare nämner R1 och R2 även att avdelningarna fått 

möjligheten att ägna sin tid åt sin kärnverksamhet. R2 förtydligar även att detta inte 

enbart går att applicera på de övriga förvaltningarnas verksamheter, utan även att de 

avdelningar som finns på serviceförvaltningen har fått möjlighet att ägna sig åt sina 

kärnverksamheter. R1 nämner olika effekter som kan uppstå till följd av att internpri-

ser används, vilka kan vara både positiva och negativa. Bland dessa effekter är bland 

annat dubbelarbete, suboptimeringar och att internpriser används som informations-

bärare. Med dubbelarbete menar respondenten när förvaltningarna själva försöker 

lösa problem men sedan upptäcker att de behöver kontakta serviceförvaltningen för 

hjälp ändå. Suboptimeringar kan vara när den som behöver resursen tycker det är för 

krångligt och dyrt att beställa denna från serviceförvaltningen, istället väljer de att 

anställa en medarbetare trots att kompetens redan finns i organisationen, vilket leder 
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till att både resurserna och kostnaderna ökar. Att internpriser kan vara informations-

bärare innebär att det blir viktigt att göra innehållet i en tjänst tydlig och ge köparen 

en klar bild av vad erbjudande inkluderar men detta kan även leda till att det arbetet 

blir fyrkantigt.  

4.6.1 Substitut till internpriser 

R1 menar att alternativet till att använda sig av interndebitering är att alla tjänster 

inom organisationen hanteras via en budgetram det vill säga att alla avdelningar är 

anslagsfinansierade. Respondenten menar att en del av serviceförvaltningens tjänster 

skulle kunna vara anslagsfinansierade istället för intäktsfinansierade. Dessa typer av 

tjänster är sådana som inte utgör någon möjlighet att styra organisationen, på grund 

av att kostnaderna endast är fiktiva och inte går att anpassa i vare sig substitut eller 

omfång. Respondenten konstaterar även att resultat- och anslagsfinansiering är en 

offentlig organisations alternativ på hur verksamheten finansieras. 

4.7 Extern granskning av serviceförvaltningen 

I revisionsrapporten från PWC förklarar Renborn m.fl. (2011) hur serviceförvalt-

ningens verksamhetsplanering och uppföljning tar mycket tid och är komplicerade, 

men att den i stora drag är funktionell. Vidare konstaterar Renborn m.fl. att service-

förvaltningen styrs som en anslagsfinansierad verksamhet genom att använda process 

för prissättningen, genom fasta priser och att tjänsterna präglas av abonnemangska-

raktär. Renborn m.fl. konstaterar även att kunderna inte har något eller begränsat 

inflytande över konsumtionsvolym och inte är involverade vid justering av priserna. 

Serviceförvaltningens kunder är, enligt Renborn m.fl. nöjda och de ekonomiska må-

len och kraven har förvaltningen klarat. Inom perspektiven för medarbetare/ledare 

och inom processerna finns det dock förbättringsmöjligheter. 

I och med granskningen av serviceförvaltningen konstaterades det faktum att de har 

dokumenterade överenskommelser med samtliga kunder. Dessa överenskommelser 

är utformade efter en särskild mall. Denna mall innehåller sju olika områden; omfatt-

ning, serviceförvaltningens åtaganden, kundens åtagande, överenskommelsens tids-

frist, priset och prisjustering, fakturering och villkor för betalning samt tvist.  Vidare 

förklarar Renborn m.fl. (2011) att serviceförvaltningens verksamhet inte är helt an-

passade till vilka behov som kunderna har och att det finns förbättringsåtgärder inom 

ett flertal områden. I Renborn m.fl. återfinns en webbundersökning som påvisar att 

det finns ett missnöje med ITT-avdelningens tjänster. Det konstateras även att endast 

en person ansåg att det fanns en tydlig bild av vilka tjänster som serviceförvaltningen 

kan utföra. Renborn m.fl. menar att överenskommelserna kan kommuniceras bättre 

ut i organisationen och att ett viktigt förbättringsområde för serviceförvaltningen är 

tillgängligheten. 

Renborn m.fl. (2011) drar slutsatsen att serviceförvaltningen med det aktuella utbu-

det av tjänster skulle kunna vara en verksamhet som finansieras av anslag. Detta 

skulle kunna leda till att det ansträngande administrativa arbetet med internhandel 

kan minimeras. Ett alternativ till att göra verksamheten anslagsfinansierade skulle 

kunna vara att konkurrensutsätta verksamheten genom att ge förvaltningarna större 

frihet att köpa externa tjänster. Dock bör denna frihet inte omfatta löne- och ekono-

misystem. 
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4.8 Sammanfattning av serviceförvaltningens interpriser 

Målen som sattes upp i samband med bildandet av serviceförvaltningen 2009, var 

bland annat att organisationen skulle minska de administrativa kostnaderna med 15 

% samt att förvaltningarna skulle ges möjlighet att fokusera på sina kärnverksamhet-

er. Enligt respondenterna samt den externa granskningen framgår det att organisat-

ionen minskat kostnaderna med 40 miljoner kronor, vilket motsvarar 15 %. Det 

andra målet som i princip handlar om att låta organisationens avdelningar fördjupa 

sin kunskap inom dess specifika områden är dock fortfarande en del som organisat-

ionen arbetar med. Kostnaderna har alltså minskat, men det administrativa arbetet 

kring etableringen av en resultatenhet har medfört bland annat ett komplext arbete 

kring framförallt etablering av internpriser. R1 poängterar till exempel att priset för 

de interna prestationerna varierar beroende på vem som kontaktas.  

Serviceförvaltningen har arbetat med att ta fram en ny modell för dess internpriser 

som ska motverka de negativa uppfattningarna kring priserna. Bland annat så ska 

dessa minska det administrativa arbetet, bland annat genom att ledningskontoret blir 

beställare av obligatoriska tjänster. Den nya prismodellen ska även klargöra vilka 

typer av tjänster som är/inte är obligatoriska att beställas internt. Det alternativ som 

finns till internpriser är att de interna prestationerna kan regleras via anslag. Detta 

nämns även i den externa granskningen, där de även beskriver att serviceförvaltning-

en skulle genom att vara anslagsfinansierad minska det administrativa arbetet.  

Underlaget som används vid bestämningen av internpriser, som poängteras av samt-

liga respondenter, är varan eller tjänstens självkostnad. Vilket gör att de inte tar hän-

syn till övriga aspekter som till exempel marknadens priser eller kundernas uppfat-

tade värde av erbjudandet. Den effekt som respondenterna tydligast har uppfattat 

sedan etableringen av serviceförvaltningen är ökad kostnadsmedvetenhet hos medar-

betarna vilket i sin tur har lett till att slöseriet av organisationens resurser har mins-

kat. 
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5 Analys och diskussion 

5.1 Offentlig vs. Privat 

Hood (1995) beskriver att det har skett en förändring i hur offentliga organisationer 

styr sin verksamhet, under de senare årtiondena, genom att efterlikna hur privata or-

ganisationer styrs. År 2009 bildade Region Gotland en serviceförvaltning där me-

ningen var att samla ihop ett antal tjänster under en förvaltning, som bland annat be-

står av tjänster som tidigare varit anslagsfinansierade, eftersom dessa tidigare åter-

fanns direkt på plats i de olika förvaltningarna. En utav anledningarna till etablering-

en av serviceförvaltningen var, enligt respondenterna, att ge enheterna möjlighet att 

fokusera på sina kärnverksamheter och istället konsumera serviceförvaltningens 

tjänster vid behov. Att en förvaltning är intäktsfinansierad betyder att deras intäkter 

på lång sikt ska täcka de kostnader som avdelningen genererar, vilket är nära kopplat 

till hur de privata aktörerna agerar på marknaden (ekonomistyrningsverket, 2001). 

Även om Hood menar att styrningen av dessa två typer av organisationers börjar gå 

ihop så finns det fortfarande en väldigt väsentlig del av den offentliga styrningen som 

skiljer sig från den privata, vilket är vinstsyftet.  

En offentlig organisations ekonomiska mål är inte vinsten utan istället samhällsnytta 

och att på lång sikt täcka sina kostnader. En annan faktor som skiljer de olika typerna 

av organisationer åt är, enligt ekonomistyrningsverket (2001), bland annat att en of-

fentlig organisation inte har samma valmöjlighet att förändra eller utveckla sin verk-

samhet. Ytterligare en faktor som skiljer sig mellan dessa organisationstyper är att 

privata organisationer helt kan välja att avstå att bedriva en viss typ av verksamhet, 

medan denna valmöjlighet inte finns för en offentlig organisation, då vissa delar av 

verksamhet bidrar till samhällsnyttan. Frenckner (1989) gör även en liknelse mellan 

offentliga organisationer och stora holdingbolag, där skillnaden dock är att holding-

bolag kan välja att avyttra vissa delar när dessa blir för stora. En av respondenterna 

anser dock att vissa mindre tjänster kan köpas externt men när beslutet väl är taget 

går det inte att gå tillbaka, då kompetensen då är borta ur organisationen. Frenckner 

beskriver även att en offentlig organisation är komplex i och med att det finns många 

olika typer av tjänster. Detta stämmer överens med vad flera av respondenterna näm-

ner som en utmaning med att kunna sammanföra dessa olika typer av tjänster och 

kompetenser inom en och samma förvaltning. 

5.2 Effekter av internpriser 

Frenckner (1989) beskriver att om en organisation väljer att prissätta vissa interna 

prestationer i ett företag så kan det leda till ett användande av de oprissatta prestat-

ionerna på ett sätt som inte är ekonomiskt. Detta stämmer överens med vad en utav 

respondenterna nämner som ett problem. En annan respondent beskriver att detta 

problem kan minska genom att sätta ett pris på resurserna, så att kostnaderna och 

resursnyttjandet, kan spåras i organisationen. Samtliga respondenter menar att i och 

med införandet av internpriser har det uppstått en ökad kostnadsmedvetenhet hos 

medarbetarna, vilket beskrivs av Arvidsson (2008) som ett utav de huvudsakliga syf-

tena med att en organisation använder sig utav internpriser. I och med att en intern 

prestation fått ett pris så används denna produkt inte lika flitigt utan på ett mer ige-
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nomtänkt sätt, vilket har lett till att resursslöseri har minskat och detta kan, enligt 

flera av respondenterna, ses som en positiv effekt av att organisationen infört intern-

priser. Även Frenckner beskriver att internpriser kan ha denna effekt, men tillägger 

även att dessa kan vara bra, som beslutsunderlag i offentliga organisationer som är 

stora och har varierande verksamheter. Vilket stämmer överens med vad två av re-

spondenterna har återgivit, där de menar att internpriser kan vara informationsbärare, 

vilket kan, enligt dessa respondenter, ha både en positiv och negativ effekt. En utav 

nackdelarna som beskrivs av respondenterna, är att internpriser kan göra arbetet fyr-

kantigt och stelt. Detta stöds av Frenckner som beskriver att internpriser kan upple-

vas som byråkratiskt. Vidare menar Frenckner att internpriser även kan vara arbets-

krävande vilket stämmer överens med vad flertalet av respondenterna nämner som ett 

problem. Serviceförvaltningen arbetar dock med att minska det administrativa pro-

blemet genom att ta fram en ny internprismodell som ska minska det administrativa 

arbetet för förvaltningarna genom att ledningen på centralt håll blir beställare av de 

obligatoriska tjänsterna som förvaltningarna måste ha. 

5.3 Prismodeller 

Olve m.fl. (2013) beskriver att fokus för prissättningsmodeller inte bör begränsas till 

endast prisets nivå, utan istället bör behandla vad som inkluderas erbjudandet. Det 

vill säga att problematiken med prissättning är att kommunicera vad erbjudandet in-

nehåller vilket även stämmer överens med respondenternas svar överlag. Bland annat 

så kommenteras det att man inte alltid får vad man betalar för och att priset ibland 

kan kännas som om att de är tagna ur luften. Ett annat exempel på hur en av respon-

denternas svar kan styrkas med teori är det faktum att respondenten själv inte anser 

sig veta vad han betalar för de ekonomiska tjänsterna som avdelningen konsumerar, i 

första hand hävdas att dessa inte debiteras över huvud taget medan det senare kom-

mer fram att dessa eventuellt prissätts, medan respondenten själv inte har en klar bild 

över vad han faktiskt betalar för och vilken typ av prestation respondenten som kö-

pare faktiskt får. 

Serviceförvaltningens prissättning har, enligt en av respondenterna, hamnat i bak-

grunden för att ge personalen och förvaltningen tid att hitta sin plats i organisationen. 

Dock finns det en ny modell för internpriser som är under arbete. Denna modell delar 

in förvaltningens tjänster i tre kategorier som kommer att baseras på obligatoriska, 

halv obligatoriska och valfria tjänster. De obligatoriska tjänsterna kan inte påverkas 

av kunden utan ses som en koncerngemensam kategori. Halv obligatoriska tjänster 

innebär att kunden kan påverka volymen av konsumtionen men att dessa måste väljas 

internt. Valfria tjänster innebär att kunden påverkar volymen och även kan välja mel-

lan interna och externa alternativ. 

Galway (1990) menar även att det är viktigt att identifiera och förmedla vilka kost-

nader som faktiskt inkluderas i priset och huruvida dessa innehåller någon typ av 

pålägg, som bland annat overhead kostnader. Vad som inkluderas i erbjudandena, 

enligt svaren av respondenternas, kan tolkats som ett problem i serviceförvaltningens 

fall där kommunikationen av dessa är bristfällig. 

Genom att utifrån Olve m.fl. (2013) priskonceptsmodell som de benämner som 

“equalizern” som består av fem parametrar kommer vi nu att analysera serviceför-

valtningens prismodeller som används i verksamheten. 
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5.3.1 Omfång 

Att välja att paketera sina produkter i någon form av paketlösning genom att prissätta 

produkten som ett system eller att välja att prissätta utifrån varje komponent av er-

bjudandet, är vad Olve m.fl. (2013) beskriver under reglaget omfång. Utifrån den 

befintliga internprismodellen hos serviceförvaltningen så finns det en stor spridning 

av sätt att ta betalt på. Men organisationen arbetar med att ta fram en ny modell som 

ska tydliggöra internprisernas grunder. Vilket respondenterna menar kommer att ge 

en tydligare bild av tjänsternas omfång och vad dessa tjänster inkluderar. Den första 

kategorin kommer enligt respondenterna att inkludera obligatoriska tjänster som en-

ligt dem kommer att ha ett fast pris oavsett hur vida de använder hela erbjudandet 

eller inte. Denna kategori skulle utifrån Olve m.fl. modell placeras in högst upp på 

reglaget mot system. Medan kategori två som består av tjänster som är halvobligato-

riska, där respondenterna menar, att dessa är valbara i frågan om mängd av utnytt-

jandet men att dessa är obligatoriska att beställa från serviceförvaltningen. Denna 

kategori förflyttar, omfångskomponenten neråt mot en attribut lösning, där enstaka 

delar prissätts utifrån enskilda komponenter som sedan anpassas efter köparens öns-

kemål.  

Olve m.fl. menar att priset på produkten kan skilja sig från kund till kund vid en så-

dan lösning. Detta inte stämmer överens med att vad respondenterna menar, eftersom 

att priset är det samma för alla delar av organisationen, med undantag för de uppen-

bara att om man konsumerar dubbelt så mycket så ökar priset lika mycket. Liknande 

resonemang kan kopplas till kategori tre som inkluderar helt valfria produkter, alltså 

väljer de övriga förvaltningarna helt fritt om de vill konsumera dessa tjänster, likaväl 

som de väljer om de ska beställas internt eller externt. En av respondenterna menar 

dock att de ibland är dyrare att interndebitera de andra enheterna, än vad produkten 

faktiskt kostar vilket gör att dessa ofta bakas in i andra erbjudanden. Vilket kan 

kopplas till Olve m.fl. resonemang kring att tilläggsprodukter inte alltid prissätts, 

vilket gör att det i längden riskerar att försvinna i mängden. 

Enligt Olve m.fl. (2013) så ger detta resonemang kring omfång, organisationen en 

fundering om, vad som anses vara det viktiga i erbjudandet och vilka delar som har 

mindre betydelse ur ett helhetsperspektiv. Omstrukturering av Serviceförvaltningens 

internprismodell är ett sätt att se hur de har arbetat med dessa frågor och på så sätt 

strukturerar upp denna typ av modell för hur internpriserna ska behandlas. Olve m.fl. 

menar att när en organisation analyserar dessa komponenter så inser de personer som 

arbetar med dessa att priset är mer omfångsrikt i praktiken än vad den faktiska pro-

dukten som erbjuds är, vilket kan kopplas samman med hur respondenternas resone-

mang kring hur priset baseras på uträkningar via komplexa kalkyler. 

5.3.2 Rättigheter 

Centralt i rättighetsreglaget beskriver Olve m.fl.(2013) den befogenhet kunden har 

att utnyttja erbjudandet och hur långt denna rättighet sträcker sig tiden. Enligt re-

spondenterna finns det olika tjänster som paketeras olika beroende på tjänstens ka-

raktär, på så sätt förändras kundernas rättigheter att sedan utnyttja produkten. Olve 

m.fl. beskriver fem olika varianter av rättigheter där den mest förekommande varian-

ten är, enligt respondenterna, abonnemang. Vilket går in som en typ av prenumerat-
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ion där kunden betalar för produkten och samtidigt får tillgång till uppdateringar i 

takt med att dessa konstrueras. Under prenumerationskomponenten kan man exem-

pelvis koppla en del av serviceförvaltningens tjänster som bland annat de löpande 

ekonomitjänster och telefonabonnemang. Men det finns även produkter som används 

under ett antal år och sedan lämnas tillbaka, ett exempel på detta är regionens fordon. 

Denna typ av rättighet benämner Olve m.fl. som leasing där de även menar att man 

efter leasingperiodens slut ofta ger kunden möjlighet att köpa de fullständiga rättig-

heterna till produkten, vilket inte är aktuellt i regionens överenskommelser. Utan 

Regionen säljer efter periodens slut fordonen externt. 

Ett möjligt sätt att tolka arbetet kring den nya internprismodellen i organisationen är 

att de flesta av tjänsterna i kategori ett kommer betalas för en viss tidsperiod. Organi-

sationens förvaltningar och de olika enheterna kommer att ha tillgång till uppdate-

ringar i takt med att dessa utvecklas och förbättras. Vilket beskrivs av Olve m.fl. som 

en prenumeration av en produkt. De andra två kategorierna som ingår i förvaltning-

ens prismodell kommer att inkludera resterande tjänster som serviceförvaltningen 

erbjuder. Dessa kommer att behandla de övriga stegen som Olve m.fl. beskriver i 

dimension angående rättigheter, det vill säga att dessa kommer att variera mellan 

rättigheter i form av leasing av bland annat regionens fordon, hyra av datorutrustning 

och till exempel de olika konsultuppdragen som kommer att gälla vid det tillfälle då 

dessa konsumeras. R5 konstaterar dock att de löpande ekonomiska tjänsterna, enligt 

den preliminära kategoriseringen, kommer ligga i kategori ett och två, eftersom dessa 

inte bör beställas externt. Vilket även är något som poängteras i den externa gransk-

ningen av serviceförvaltningens verksamhet.  

En central punkt som Olve m.fl. (2013) konstaterar är att tjänster och upplevelser 

prissätts vid det tillfälle då dessa konsumeras, vilket dock inte stämmer överens med 

serviceförvaltningens prissättningsstrategier som i stort sätt enbart tillhandahåller 

tjänster, men endast en viss del av dessa debiteras vid köptillfället. 

5.3.3 Prisbestämning 

Prislista är, enligt Arvidsson (2008), det enklaste sättet att prissätta varor på. Olve 

m.fl. (2013) beskriver prislista som det steg där säljaren har mest inflytande, där pri-

set bestäms utifrån säljarens villkor och kriterier. Detta stämmer överens med vad 

flera av respondenterna beskriver att de använder sig av. Vidare menar respondenter-

na att det även blir lättare för kunden med en prislista. En möjlig tolkning av detta 

kan vara att prislista underlättar när överenskommelser ska träffas, både för kunden 

och säljaren, då kundens förhandlingsförmåga är obefintlig eller låg när prislista an-

vänds. Även efter införande av kategorisering är prislistan ett lämpligt alternativ då 

det finns så pass många olika tjänster inom serviceförvaltningen. De övriga stegen i 

Olve m.fl. resonemang är inte något som respondenterna anser vara aktuella för sin 

prisbestämning. Framförallt för att priserna är baserade på självkostnader och prisni-

vån på de olika tjänsternas pris bestäms utifrån de faktiska kostnaderna. 
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5.3.4 Informationsunderlag 

Det centrala i kategorin informationsunderlag menar Olve m.fl. (2013) är vilken typ 

av information som prisnivåerna baseras på. Olve m.fl. konstaterar att det vanligaste 

informationsunderlaget för prissättning är att basera prisnivån på kostnaderna, för att 

bland annat producera och distribuera produkten. Vidare beskriver de att en metod 

för att använda kostnadsbaserat informationsunderlag är att använda sig av kalkyler, 

där de även nämner självkostnadskalkyler. Vilket stämmer överens med vad service-

förvaltningen baserar sina kalkyler på. Enligt Olve m.fl. kan organisationer istället 

använda sig av aktivitetsbaserade (ABC) kalkyler för att ge en mer rättvis bild av hur 

resurserna i en verksamhet används. ABC-kalkyler beskrivs, även av ekonomistyr-

ningsverket (2001), som en mer rättvis metod för att fördela en verksamhets kostna-

der. Respondenterna beskriver att förvaltningens internpriser fastställs utifrån själv-

kostnadskalkyler vilket ska leda till att priserna på produkterna på lång sikt ska täcka 

sina egna kostnader.  

Svårigheterna med självkostnadskalkyler presenteras av Olve m.fl. (2013) utifrån 

kalkyllitterarut som kritiserar denna typ av metod eftersom att säljaren inte beaktar 

köparens betalningsvilja och att dessa inte alltid illustrerar den verkliga bilden av 

kostnaderna. Dock menar Olve m.fl. att i bland annat kommuner så finns det lagar 

och regler som gör det omöjligt för dessa verksamheter att använda sig av något an-

nat informationsunderlag. Bergstrand (1997) menar att ännu en svårighet med fast-

ställandet av internpriser kan vara att det är komplicerat och om dessa är felaktiga 

eller föråldrade så tappar internpriser trovärdighet. Båda dessa påståenden förhindras, 

enligt respondenterna, eftersom att de hävdar att de har välgrundade självkostnads-

kalkyler som ses över årligen eller till och med flera gånger om året, enligt en av 

respondenterna. Enligt ekonomistyrningsverket (2001) så anses dock självkostnads-

kalkyler som en godtagbar och rättvis metod att använda för att fastställa internpriser 

i en offentlig verksamhet. 

Ledningen har, enligt Arvidsson (2008), stort frihet att utforma internpriser, då dessa 

endast cirkulerar internt. Detta stämmer inte överens med vad majoriteten av respon-

denternas svar, i och med att de bara ser till sina kostnader så finns det inte stort ut-

rymme för att ändra några priser. R1 har en annan uppfattning angående möjligheten 

att påverka internpriserna. Detta skiljer sig från de övriga respondenternas påståen-

den, R1 menar att förvaltningarna har själva har möjlighet att påverka priserna. En 

möjlig tolkning av att majoriteten av respondenterna menar att man inte har någon 

påverkan kan vara det faktum att offentlig verksamhet inte har något vinstsyfte, utan 

ska gå med ett nollresultat. Pfiffer m.fl. (2011) gör samma konstaterande som Olve 

m.fl.(2013) att kostnadsbaserad internprissättning är den vanligaste förekommande 

metoden, medan Adler (1996) konstaterar att marknadsbaserad internprissättning är 

vanligast. Vidare beskriver dock Adler att produkter som inte kommer i kontakt med 

marknaden istället bör baseras på kostnader. Enligt respondenterna köps endast ser-

viceförvaltningens tjänster internt vilket möjliggör en tolkning att en offentlig orga-

nisations internpriser, som enbart cirkulerar internt, bör baseras på kostnader.   

Ingen av respondenterna nämner att det tas hänsyn till varken kunderna eller konkur-

renterna när ett pris sätts. Vilka är de två andra alternativen till informationsunderlag 

som Olve m.fl. presenterar. Vidare beskrivs även att kundvärde är vad verksamheter 
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bör eftersträva som underlag för prisnivån, eftersom att denna information utgör en 

prisnivå som båda parterna accepterar. Dock menar de att detta är komplicerat och 

kräver en hög grad av förståelse för hur kunderna resonerar. 

Enligt Renborn m.fl. (2011) skulle serviceförvaltningen kunna vara anslagsfinansi-

erad på grund av avsaknaden av konkurrerande produkter, vilket även skulle leda till 

att det administrativa arbetet minskas. Vidare menade Renborn m.fl. att alternativet 

till att göra serviceförvaltningen anslagsfinansierade, skulle vara att konkurrensut-

sätta den genom att förvaltningarna även fick alternativet att köpa externa produkter. 

Dock menar Renborn m.fl. att ekonomi- och lönesystem inte bör innefattas i de pro-

dukter som kan konkurrensutsättas, vilket stämmer överens med det som flera re-

spondenter ansåg och med den nya indelningen av förvaltningens internpriser. En av 

respondenterna delar Renborn m.fl. resonemang kring att serviceförvaltningens verk-

samhet skulle kunna vara anslagsfinansierad, där respondenten huvudsakligen menar 

de koncerngemensamma obligatoriska tjänsterna. Det vill säga de tjänster som i den 

nya prismodellens kategori ett. 

5.3.5 Prisformel 

Olve m.fl. (2013) beskriver prisformel som hur företag räknar ut vad kunden ska 

betala för ett erbjudande. Respondenterna menar att serviceförvaltningen använder 

sig av olika prisformler beroende på vilken tjänst erbjudandet gäller. Enligt respon-

denterna så används oftast prisformel fast när abonnemang är aktuellt. Den enda av 

Olve m.fl. prisformels alternativ som inte nämns av någon av respondenterna är 

per/styck + tak. När den nya kategoriseringen av interpriser görs, kan olika prisform-

ler användas beroende på vilken kategori som berörs. I de obligatoriska tjänsterna 

kan ett fast pris användas, medan det i de halvobligatoriska skulle kunna använda en 

fast + per/st. I den kategorin där köparen även kan väljas externt kan prisformeln per 

styck användas, för att öppna upp möjligheten för förvaltningarna att kombinera både 

interna och externa tjänster. 

5.4 Sammanställning av serviceförvaltningens internprismodell 

Bilden nedan visar en indelning av Serviceförvaltningens tre internpris kategorier 

utifrån Olve m.fl. (2013:29) priskonceptsmodell: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1 Analys av serviceförvaltningens nya internprismodell 
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Figur 5.2 
Omfång 

Figur 5.3 
Rättigheter 

Omfång 

Omfånget reglerar huruvida organisationen paketerar sina erbju-

danden i någon form av paketlösning eller om de väljer att prissätta 

dessa utifrån varje enstaka del av erbjudandet. Denna komponent 

skiljer sig mellan de tre olika kategorier av internpriser som pre-

senteras av serviceförvaltningen. Dessa kategorier skiljs åt ifråga 

om innehåll, vilket kan medföra att de obligatoriska tjänsterna kan 

köpas som paket medan de två andra kategorierna rör sig närmare 

attribut. Den kategori som kan kombineras med externa alternativ 

ligger närmast attribut, vilket kan bero på att de produkter som 

ligger inom dess ram är av den karaktär som kan köpas som olika 

delalternativ.  

Genom att förflytta reglaget från attribut mot system så riskerar 

man att öka konsumtionen av varor eller tjänster som inte i sig ger 

någon form av ersättning. På så sätt kan resursslöseriet öka genom 

att medarbetarna inte får någon form av kostnadsmedvetenhet, 

vilket leder till att det konsumeras mer än vad som egentligen är 

nödvändigt, eftersom att de upplever att de redan har betalat för 

tjänsten. En annan styreffekt som kan uppstå är att en produkt som 

inte konsumeras i så stor utsträckning kan öka genom att man  

väljer att paketera dessa i någon form av paketlösning. Ytterligare 

 en effekt som kan uppstå är att man väljer att prissätta alla delar av erbjudandet för 

sig, som då kan tolkas som bland annat arbetskrävande genom att köparen betalar för 

delar som de skulle kunna konsumera som en helhet.  

En förändring i vad som ingår i erbjudandet och vad som betalas för sig, kan även 

medföra negativa effekter för förvaltningen. Till exempel i de fall där produkten säljs 

som “all inclusive” inte täcker de kostnader som produkten genererar. I de fall där 

produkterna istället säljs som attribut behöver avdelningen fakturera och interndebi-

tera de övriga förvaltningarna mer än nödvändigt. 

Rättigheter 

Att identifiera en typ av rättigheter som organisationen använder 

sig av, är i stort sätt omöjlig, eftersom att verksamheten har ett så 

pass brett utbud av varor och tjänster. Organisationen använder 

idag de flesta av de alternativen som återfinns i reglaget däremot 

poängterar flera av respondenterna att de oftast använder sig av 

någon form av abonnemang.  

 

Genom att förflytta reglaget från “vid tillfälle” till “prenumerat-

ion” kan det uppstå en form av onödigt användande av en resurs 

på grund av att denna betalas löpande. Ett exempel på detta är 

konsulttjänster som istället för att betalas vid det tillfälle då dessa 

konsumeras, betalas periodvis finns risken att dessa används för 

ofta och på ett oekonomiskt sätt. Om en tjänst istället förflyttas 

från “prenumeration” till “vid tillfälle” så kan det administrativa 

arbetet kring tjänsten öka, vilket i sin tur kan uppfattas som nega-

tivt, samtidigt som konsumtionen av produkten kan minska för att 
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Figur 5.6 
Prisformel 

beställaren blir mer medveten om kostnaderna och då reglerar sin konsumtion till en 

nivå där tjänster används på ett effektivt och genomtänkt sätt. 

 

Prisbestämning 

Under denna komponent så är alla tre kategorinivåer placerade på 

samma steg. Alla respondenterna menar att de utgår ifrån prislistor, 

med bestämda priser för tjänsterna de erbjuder. Genom att förflytta 

reglaget mot till exempel förhandling, skiftar makten till viss del 

från säljaren till köparen. Det vill säga att köparen kan påverka och 

argumentera för ett visst pris. Vilket skulle kunna medföra att de 

två parterna kommer fram till ett pris som är acceptabelt för såväl 

köpare som säljare, och kan leda till en bättre relation mellan av-

delningarna inom organisationen. Förhandlingsbaserad prisbe-

stämning kan även i de fall där verksamheten erbjuder ett flertal 

olika tjänster, till många kunder, kan det leda till att arbetet kring 

prisbestämningen blir för arbetskrävande och leder till 

mer arbete än vad de i slutändan är värt.  

 

Informationsunderlag 

Detta reglage blir även detsamma för alla tre kategorierna eftersom 

alla respondenter specifikt poängterat att alla priser ska baseras på 

tjänstens självkostnad. Men teoretiskt är en konkurrentbaserad eller 

en prissättning som är baserad på kundvärde vad man som säljare, 

bör eftersträva, eftersom att kundens betalningsvilja utgör ett tak 

för vad säljaren kan sätta för pris på produkten. Genom att istället 

fokusera på kundvärdet eller konkurrenterna skulle verksamheten 

kunna öka sina priser till vad kunden är villig att betala för tjäns-

ten. Denna typ av informationsunderlag kan dock upplevas som 

arbetskrävande, vilket kan leda till en negativ effekt av att förflytta 

fokusen från kostnaderna. Dessutom har en offentlig verksamhet 

inget vinstsyfte, vilket också är en av anledningarna till att denna 

förändring inte är aktuell i detta fall. 

 

Prisformel 

Om organisationen väljer att prissätta sina produkter med prisfor-

meln fast + per styck, kan detta påverka användandet efter en viss 

nivå. I och med att det finns en fast avgift så används resursen och 

priser regleras sedan genom att det uppstår intäkter per gång den 

används, vilket kan leda till att effekten blir att nyttjandet av pro-

dukten begränsas samt att det ger en fast intäkt som påverkas ge-

nom att nyttjandet ökar. Att förändra prisformel kan leda till att 

organisationens intäkter varierar, genom att till exempel förflytta 

reglaget mot pris per styck så kan det uppstå en ökad kostnads-

medvetenhet men även en ökad administrativ arbetsbörda.  

 

Figur 5.4 
Prisbestämning 

Figur 5.5 
Informationsunderlag 
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5.4.1 Sammanfattning av förändringar i erbjudandet 

När man analyserar en organisations prismodell genom att förflytta reglagen för att 

förändra hur verksamheten tar betalt för sina tjänster, kan de påverka vilka typer av 

effekter som uppstår till följd av dessa åtgärder. Denna modell som presenteras av 

Olve m.fl. (2013) kan alltså användas som ett effektivt styrverktyg för att prissätta 

organisationens produkter. Framförallt eftersom att små förändringar i erbjudandet 

kan ge olika styreffekter och genom att analysera vad som händer vid sådana skift-

ningar kan organisationen uppnå det önskade resultatet. 

Genom att göra den indelningen som serviceförvaltningen gjort i förslaget till den 

nya internprismodellen så har de börjat med att dela in tjänsterna i produktkategorier.  

Dessa kategorier reglerar bland annat vilka typer av tjänster som inte är nödvändiga 

för alla förvaltningar samt att produkterna i kategorierna fördelas på hur de kan in-

förskaffas, internt eller externt. Där man valt att till exempel lägga de ekonomiska 

tjänster som koncerngemensamma, som endast kan skifta i omfattning, eftersom att 

dessa kan påverka organisationens resultat. Denna typ av indelning kan ses som ett 

resultat av en analys av de befintliga problemen med organisationens internpriser. 
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6 Slutsatser 

Under denna period när vi har arbetat med internpriser i offentliga organisationer har 

vi kommit fram till att det finns väldigt lite teoretisk fakta att basera en undersökning 

på, både inom området internprissättning överlag och, som i vårt specifika fall, i of-

fentliga organisationer. Området är väldigt komplext såväl teoretiskt som praktiskt 

och författarna till den teoretiska referensramen anser att sin forskning är den vanlig-

aste metoden att basera sina internpriser på. Forskare beskriver även ett nytt sätt att 

styra offentliga organisationer på, som närmar sig den privata sektorns styrsätt. Dock 

är förutsättningarna för organisationerna fortfarande är åtskilda. Under de intervjuer 

som genomförs har de poängterats att internpriserna ska ligga på ett självkostnads-

pris. I det här fallet ska, serviceförvaltningen, inte ska gå med vinst utan istället ar-

beta för att utgifterna ska vara detsamma som inkomsterna, vilket inte går att koppla 

till den privata sektorn där lönsamhet och vinst ofta är huvudsyftena med verksam-

heten.  

 

Den offentliga verksamheten använder istället internpriser som ett verktyg för att 

styra organisationen mot framförallt ökad kostnadsmedvetenhet och på så sätt mins-

kat resursslöseriet. Genom att använda sig av internpriset får de olika förvaltningarna 

möjlighet att fokusera på sin verksamhet och kunna vinna stordriftsfördelar. Efter att 

ha analyserat de internprismodeller som finns i verksamheten och vad som händer i 

de fall där dessa förändras och förflyttas utifrån Olve m.fl. (2013) modell så uppstår 

olika styreffekter, som kan vara såväl positiva som negativa. Vilka åtgärder som or-

ganisationen ska vidta är svårt att konstatera, dock kan vi säga att tillskillnad från hur 

det har sett ut tidigare så är arbetet påbörjat och det finns stora möjligheter att reglera 

och omstrukturera tjänsteutbudet för att uppnå önskade effekter.  

 

En möjlig slutsats är att serviceförvaltningen arbetar med att dela in tjänsterna kate-

gorier för att underlätta och minska administrationen kring de interna transaktioner-

na. Genom att dela in tjänsterna i kategorier minskar inte bara arbetet kring dessa 

utan ger även kunderna möjlighet att se en klar bild, av vad erbjudandet inkluderar. 

Detta kan tolkas som ett problem i förvaltningens tidigare bristande prissättningsmo-

dell, där man inte visste vad man betalade för utan istället enbart betalade en summa 

för att nyttja tjänsterna. Ytterligare en slutsats som kan utgöras av studien är att i en 

stor och komplex organisation, med ett stort spektrum av olika verksamheter, kan 

inte alla internpriser beskrivas av samma prismodell. När de interna prestationerna 

skiljer mycket i karaktär och omfattning kan flera olika prismodeller behöva använ-

das. I granskningen som gjorts av Renborn m.fl. (2011) om serviceförvaltningens 

verksamhet så har de kommit fram till att det finns en del brister och påpekande som 

skulle kunna förändras i förvaltningen och dess arbete. Vissa påpekande syns att ser-

viceförvaltningen har arbetat med att åtgärda eller omarbeta vilket påvisar att ser-

viceförvaltningen har en vilja att utvecklas och förbättras.  

 

Vi har kommit fram till att problemet med internpriser inte återfinns i prisbestäm-

ningen i sig, utan att svårigheterna med att etablera en fungerande internprismodell i 

en organisation återfinns i vad som inkluderas i erbjudandena och hur detta kommu-

niceras ut till de övriga enheterna av organisationen. För att ge mottagarna en klar 

och tydligt bild av vad tjänsten innehåller. 
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Om vi fick möjligheten att göra om studien skulle vi ha valt att fokusera på en avdel-

ning inom serviceförvaltningen. På så sätt göra en djupare analys av just den avdel-

ningens arbetssätt och tankar kring internpriser, samt att belysa huruvida de motta-

gande avdelningarna har en tydlig bild av vad tjänsterna inkluderar och vad de beta-

lar för. Under andra omständigheter framförallt gällande tidsaspekten, skulle det vara 

intressant att jämföra privata och offentliga organisationer i deras arbete kring in-

ternpriser och hur dessa skiljs åt. Vilket är ett förslag på vidare forskning. Ett annat 

förslag på vidare forskning är att fortsätta att undersöka hur internpriser etableras i 

offentliga organisationer men även genom att jämföra flera offentliga organisationers 

sätt att arbeta med internpriser.  
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Bilaga A: Intervjuguide 1 
 

 
 
 

Intervju med Ulrika Jansson 

 

Befattning: 

Antal år i Branschen: 

 

-Kan du berätta lite kort om styrningen på regionen och vad som är dina 

uppgifter/ansvar? 

 

 

-Bildandet av serviceförvaltningen 

varför, tidigare hur såg det ut tidigare, har man uppnått målen? 

 

- Syfte/funktion med internpriser  

 

- Metod för internpriser 

 

- Vilka effekter har internpriser 

 

- Fördelar/nackdelar med internpriser 

 

- Alternativ till internpriser 

 

- Korrigering av internpriser 

 

- Finns det en klar bild av vad som inkluderas i tjänsterna och hur dessa be-

räknas 
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Bilaga B: Intervjuguide 2 

 

Intervju med Charlotte Fahlén 

 

Befattning: 

Antal år i Branschen: 

 

-Kan du berätta lite serviceförvaltningen och vad som är dina arbetsuppgifter 

uppgifter/ansvar? 

 

-Bildandet av serviceförvaltningen 

varför, tidigare hur såg det ut tidigare, har man uppnått målen? 

 

- Syfte/funktion med internpriser  

 

- Metod för internpriser 

 

- Vilka effekter har internpriser 

 

- Fördelar/nackdelar med internpriser 

 

- Alternativ till internpriser 

 

- Korrigering av internpriser 

 

- Finns det en klar bild av vad som inkluderas i tjänsterna och hur dessa be-

räknas 

 

- Prismodellen 

(detta är en teoretisk modell som vi kommer att använda oss av i vår analys 

och kommer att förklara närmare vid intervju tillfället) 
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Bilaga C: Intervjuguide 3 

Intervju frågor till Dan Lingvide, Anders Ylipää och Kermith Larsson 

 

Antal år i branschen: 

Befattning: 

 

-Betalar kunderna för varje del av erbjudandet eller är priset kopplade till 

ett större paket av produkter och tjänster? Är det ”all inclusive” eller beta-

lar man för varje enhet? 

-Vad är det i erbjudandet som är väsentligt? Alltså vilka är de viktiga de-

larna i erbjudande?  

-När man köper en produkt eller tjänst av er vilken rätt har man att ut-

nyttja de köpta erbjudandet efter köptillfället?  

-Vem i kund och leverantörsrelationen har störst möjlighet att påverka de 

gemensamma villkoren för priset?  

-Vilken typ av information är priset baserat på?  

 

-Vad är det kunden betalar för? Har man fasta eller rörliga priser? En 

kombination eller betalar man per gång man använder tjänsten? 

-Hur går det till i praktiken när en kund beställer en viss typ av tjänst av 

er?  

-Finns det en klar bild av vad som inkluderas i erbjudandet? 

-Vad är det viktigaste att tänka på när ni bestämmer internpriser? 

-Hur ofta korrigerar/ser man över priserna?  

-För och nackdelar med internpriser? 

-Vad är den störta förändringen som du sett sedan serviceförvaltningen 

blev en egen förvaltning? 

 


