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Vi har valt ämnet internprissättning eftersom vi anser det mycket intressant, inte bara för 
att det är en viktig del av företagens styrning, utan även för att det är en, i våra ögon, 
något förbisedd del av den, när det gäller den litteratur som finns i ämnet.  
Som exempel på det kan nämnas att någon svensk litteratur i ämnet knappt står att finna 
sedan Göran Arvidssons undersökningar under det tidiga 70-talet och läget är inte mycket 
bättre på den internationella fronten. 
 
Den här rapporten är upplagd så att vi först har satt oss in i den teori som finns i ämnet 
varefter vi har försökt skapa oss en bild av vilka situationer som företag kan befinna sig i 
och vilka syften de har med sin internprissättning. Vi är även intresserade av vilka 
problem som uppstår i samband med, eller helt beroende på, internprissättningen. Sättet 
vi ska använda oss av för att ta reda på detta är genom intervjuer med företag och 
organisationer. Med dessa intervjuer som grund ska vi försöka koppla samman praktik 
med teori.  

Bakgrund 
 
Ett problem som har intresserat många ekonomiska teoretiker och praktiker är hur 
centraliserat beslutsfattandet i en ekonomi, vanligtvis i ett land, ska vara. Valet står 
mellan marknadsekonomier, planekonomier och de olika blandformerna som finns.          
I centrum för detta intresse står ofta prisbildningsmekanismens funktion och betydelse, i 
jämförelse med en centralt beslutad prissättning. Mycket handlar alltså om hur priser ska 
bestämmas, av marknaden eller av något centralt planeringsorgan.  
 
Trenden mot allt större företagsenheter har medfört att företag har ställts inför ungefär 
samma problem. Storföretagen kan i det närmaste ses som miniatyrekonomier och här 
ställs företagsledningen inför frågan om hur stor del av verksamheten som ska planeras 
centralt, följt av vilken form av självständighet de olika delarna i företaget ska ha. 
Storleken på företaget har en betydande roll vid avgörandet i vilken utsträckning olika 
beslut rörande resursfördelning och resursdisponering ska överföras från en central 
beslutsfattare till en mer decentraliserad organisation.1 
 
Genom decentraliseringen skapas relativt självständiga enheter och en konsekvens av 
detta är att samordnings- och kontrollproblemen ökar i omfattning och betydelse.  
Samordningsproblemen består av att reda ut vilka interna relationer som ska finnas 
mellan enheterna i företaget. För att angripa detta problem måste samordning ske på ett 
ändamålsenligt sätt, vilket till stor del görs genom att ha ett bra informationsflöde.  
För att kunna lösa kontrollproblemet behövs en form av värdering av enheternas 
verksamhet. Ofta önskar man beräkna de olika delarnas resultat dvs värdera de resurser 
de tar anspråk av och vilka prestationer de ger upphov till.  
 
Det kan vara svårt att värdera hur mycket prestationerna är värda när prestationerna 
levereras mellan de självständiga enheterna. I många fall försöker företagen att hitta 

                                                             
1 Arvidsson (1972) s 9 
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värden som gör att det ska bli en så rättvisande bild som möjligt av enhetens andel i det 
totala resultatet. Skillnad är om prestationerna köps och säljs utanför företaget då 
företaget har ett externt underlag för värdering.2 
 
En genomgående tes för, i princip alla företag, är att man vill växa och bli större, vilket 
många också gör. I takt med att man gör så, så kommer man förr eller senare att ställas 
inför nödtvånget att decentralisera företaget och att delegera ut ansvar och befogenheter, 
eftersom det finns en gräns för hur mycket som den högsta företagsledningen klarar av att 
själv ta hand om. En viktig del i denna decentralisering och ansvarsdelegering är att 
reglera de prestationer som äger rum mellan resultatenheterna inom företaget och att 
värdera dem, alltså sätta ett pris på dem. Detta kallas för internprissättning och är en 
viktig del av ett företags styrning. 3 

Problemformulering 
 
Problemet med internprissättning är frågan om hur man ska värdera de prestationer som 
sker mellan de olika enheterna inom ett företag. För det enskilda företaget består oftast 
detta problem i att först bestämma vad man ska basera systemet på, kostnad eller 
marknadspris. Därefter måste man välja ut vilken eller vilka metoder som ska användas, 
bland alla de internprissättningsmetoder som finns. 
 
Dock berör internprissättningen flera andra problemområden, vilka kan sammanfattas i 
följande fem punkter.4 
• Styrning, samordning och kontroll av de olika enheterna inom företaget. 
• Resursallokering inom företaget och långsiktig planering. 
• Kostnadsmedvetande. 
• Informationsbehandling. 
• Resultatredovisning. 
 
Det vi anser vara det mest intressanta syftet med internprissättning är företagets styrning 
och det är här vårt fokus ligger. Företagets ledning strävar efter att, även i en 
decentraliserad organisation, behålla någon form av kontroll. Detta gör man genom att 
begränsa de decentraliserade enheternas självständighet, vilket sker med styrning och 
kontroll av deras aktiviteter. Genom att bestämma hur interndebiteringen mellan de olika 
enheterna ska gå till, så behåller ledningen en viss kontroll över de annars självständiga 
enheterna.5 
 
 
Men grundorsaken till att man inför internprissättning är ju inte de självständiga 
enheterna i sig, utan varför man har infört dessa från första början. Vi har tidigare nämnt 

                                                             
2 Arvidsson (1972) s 10 
3 Arvidsson (1972) s 9 
4 Arvidsson (1972) s 14 
5 Arvidsson (1972) s 19 
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att detta beror på att man vill eller måste effektivisera företagets organisation, men detta 
beror ju i sin tur på att något i företagets situation har orsakat detta krav på förändring.  
 
En av de viktigaste orsakerna till att ett företag kan behöva förändra sig, är beroende på 
konkurrenssituationen, dvs. en del av den yttre miljön. Det är dock svårt att veta eller 
mäta hur stor inverkan konkurrensen egentligen har på företagets organisation och 
struktur. Organisations- och struktursituationerna, påverkar i sin tur 
internprisproblematiken. Men till sist är det ändå på marknaden och på 
konkurrenssituationen som allt beror, eftersom ett företags struktur och organisation 
utformas för att ge företaget den effektivitet och de förutsättningar som krävs för att klara 
konkurrensen på den marknad de befinner sig på. 
 
Inom internprisproblematiken kan man härleda konkurrenssituationen, om man använder 
sig av internprissättningmetoden, eller kanske bör man kalla det beslutsregeln, särkostnad 
+ alternativkostnad, eftersom denna metod/regel sätter ett övre tak för det högsta pris man 
kan ta ut. Om företagets eget internpris överstiger särkostnad + alternativkostnad, blir 
man inte konkurrenskraftig och detta äventyrar företagets existens. Mer om denna 
metod/regel finns i teorikapitlet.  
 
Internprissättningen skapar även ett visst kostnadsmedvetande hos enheterna, bland annat 
eftersom de har ansvaret för interndebiteringarna. Det är dock inte säkert att alla enheter 
klarar av detta ansvar, eftersom det förutsätter att de får relevant kompetens och 
information. Dock kan företagets informationsflöde bli bättre eftersom detta, till viss del, 
standardiseras tillsammans med internprissättningssystemet. 
Även resultatredovisningen berörs av internprissättningen. Vissa metoder leder nämligen 
till att man tvingas bokföra internhandeln dubbelt, eftersom det blir skillnader mellan 
interna och externa resultat, vilket leder till en ökad arbetsbörda. Detta kan göra att 
företaget väljer en viss metod på grund av att den är enkel att använda, utan att för den 
skull vara effektiv eller bäst för företaget. 
 
Som ses ovan så påverkar och påverkas internprissättningen av flera andra delar inom 
företagets ekonomi och måste därför behandlas som en integrerad del av denna.6  
Frågeställningen blir då hur ett företags konkurrenssituation och styrsyfte påverkar dess 
val av internprissättningsmetod och vilka problem det medför? 
 
Med hjälp av en modell av Arvidsson kan man illustrera hur internprissystemet förhåller 
sig till andra system inom ett företag. Av modellen framgår att internprissystemet utgör 
en integrerad del av det total styrsystemet i företaget. Förändringar i en komponent i 
modellen påverkar även andra komponenter. Följdverkningarna av förändringarna kan 
vara både positiva och negativa för helheten, dessutom påverkas andra faktorer i nästa 
steg och så vidare. Dessa beroendeförhållanden är nödvändiga och man måste ta hänsyn 
till det när man utformar sitt internprissystem.  
Det är mycket svårt att utforma ett någorlunda optimalt internprissystem. Man bör vara 
insatt i företagets situation, i vårt fall dess struktur och yttre miljö.7 
                                                             
6 Merchant (1998) s 614, Anthony et al (2001) s 201 
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Figur 1.1 Internprissystemet i företagets totala styrsystem. Källa: Arvidsson (1971) s 90 
 

Syfte 
 
Ett företags internprissättning är starkt beroende av den situation som företaget befinner 
sig i, men denna situation påverkar inte internprissättningen direkt utan gör det via 
företagets struktur, yttre miljö och dess syfte när det gäller internprissättningen. 
Företaget bör utifrån situation och syfte använda den metod som minimerar problemen, 
exempelvis snedstyrning och suboptimering. 
 
Syftet med denna rapport är att undersöka: 
 
• Om situation och syfte påverkar företags val av internprissättningsmetod och vilka 

problem som kan uppstå i samband med detta val. 
 
 
 
 
 

Avgränsning 
 
                                                                                                                                                                                     
7 Arvidsson (1971) s 90 
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Vi har avgränsat vårt arbete inom internprissättning genom att bortse från de flesta 
internationella, såväl som externa influenser, som företagen inte kan påverka. I övrigt 
kommer endast de internprissättningsfaktorer som företaget själv kan kontrollera till fullo 
att ingå i studien. Detta innebär att vi inte kommer att ta någon hänsyn till vare sig 
lagstiftning eller transnationalitet. Exempel på sådant som härigenom bortfaller är skatter, 
växelkurser, tullar, avgifter, valutarestriktioner, importrestriktioner, 
vinstöverföringsbestämmelser, inflationstakt etc. 
 
I analysen har vi gjort vissa avgränsningar. När det gäller företagens yttre miljö kommer 
vi inte att gå in så mycket på djupet, då den till viss del är svår att påverka. Företagens 
syfte med internprissättning inriktas mot styrning. 

Definitioner 
 
Här följer definitioner på begrepp inom internprissättningsteorin.8 
 
Internprestation  
Levererans mellan självständiga enheter i ett företagssystem, för vilka separat resultat- 
eller kostnadsberäkning görs.  
 
Internleverans  
Används i praxis vanligen som synonym till internprestation men reserveras ibland för 
internlevererade varor (dvs. ej tjänster). 
 
Internpris  
Avser det värde som åsätts en internprestation.  
 
Internprissättning  
Avser hela det område som rör användande av priser inom ett företag. Begreppet omfattar 
således mer än bara beräkning av internprisers storlek. 
 
Internprissystem  
Avser system för internprissättning, dvs. det totala systemet för sättande, fastställande 
och användande av internpriser inom ett företag. 
 
Internavräkning  
Avser den registrering (gottskrivning respektive belastning) av internpriser som sker 
mellan levererande och mottagande enheter.  
 
Företag 
I begreppet företag ingår även offentliga verksamheter. 
Metod 
 
                                                             
8 Arvidsson (1972) s 11 
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I denna del kommer vi att redogöra för det material och de övriga källor vi använt oss av. 
Vidare redovisar vi hur vi har undersökt problemet och hur datainsamlingen skett. 
Tillvägagångssättet vid analysen, redovisas i Analyskapitlet (se s 39). 

Datainsamling 
 
Uppsatsen är byggd på information från skriftligt material och fallstudier genom 
personliga intervjuer. Den skriftliga informationen består av litteratur, artiklar och 
vetenskapliga rapporter. Den första informationssökningen skedde vid Blekinge Tekniska 
Högskolas bibliotek Infocenter i Ronneby. Informationssökningssystemet Libris 
användes för att hitta publicerat material inom internprissättning. Vi använde sökord 
såsom internprissättning, internpriser, internhandel och transfer pricing, därigenom fick 
vi en mängd titlar där de flesta dock handlade om internprissättning i multinationella 
företag där skatteaspekten är en viktig del. Eftersom vi har avgränsat oss från skatter 
valde vi bort denna litteratur, då den handlade i princip enbart om skatter. 
 
Internpriser ingår mestadels som en del i litteratur om t.ex. management accounting och 
management control, men till viss del finns det litteratur i ämnet. Efterhand som vi fick 
hem beställd litteratur, har vi utifrån referenslistor kunnat komplettera materialet och 
detta har givit oss en god överblick av vad som finns skrivet inom ämnet.  

Fallstudier och intervjuer 
 
Vi har valt att göra fallstudier på tre företag eftersom vi vill tränga in längre på djupet i 
frågan, än vad som vanligtvis är fallet med en enkätundersökning. Vår rapport syftar inte 
heller till att vara någon statistiskt säkerställd undersökning, utan är endast avsedd att 
undersöka hur några företag upplever problematiken kring internprissättningen.  
Därför lämnade vi stort utrymme för de intervjuade att själva formulera sig, vilket gör  
att undersökningen omöjligt kan bli underlag för något statistiskt säkerställd slutsats. 
Däremot har vi bara fått fram indicier om hur det fungerar i verkligheten, men vi anser 
ändå att vi uppfyller vårt syfte med uppsatsen. Man ska dock vara försiktig med att dra 
generella slutsatser, då fallstudierna inte kan representera verkligheten fullt ut. 
Fördelen med fallstudier är att man får fram kvalitativ data, då det som i vårt fall handlar 
om studier av tre företag och att fallen belyser olika situationer.9 
 
Intervjuerna gjordes med en ekonom på Karlshamns, en marknadsansvarig på Svedala 
Compaction Equipment AB och en ekonom på Landstinget Blekinge. Intervjuerna ägde 
rum på plats i företagens lokaler. Anledningen till att vi valde dessa verksamheter, var att 
vi redan innan arbetets början visste att de har en utbredd internhandel, då vi har 
personliga kontakter på företagen.  
Utöver de två mer traditionella tillverkningsföretagen Karlshamns och Svedala, ville vi 
vidga perspektivet genom att studera en offentlig verksamhet, i detta fall Landstinget. 

                                                             
9 Lundahl et al (1999) s 185 
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Detta för att öka helhetssynen av ämnet internprissättning. De tre företagen hade olika 
situationer, därför var vi helt nöjda och behövde inte utöka med ytterligare fall. 
Respondenterna valdes utifrån kriteriet att vi ville intervju den person på varje företag, 
som var mest insatt i ämnet internprissättning. När vi tog kontakt med företagen blev vi 
hänvisade till dessa personer, efter att vi lagt fram vårt kriterium.  
 
Intervjufrågorna utarbetades utifrån syftet med uppsatsen och med anknytning i teorin, 
detta för att möjliggöra en jämförelse med verkligheten. Intervjuer är ett bra sätt att få en 
inblick i hur internprissättning tillämpas i praktiken, eftersom teorin i ämnet är så 
kompakt att någon annan undersökningsform blir mycket osäker. Hade vi istället använt 
oss av enkätundersökning, hade vi inte kunnat fånga upp de diskussioner som uppkom 
och dessutom inte haft chans att ställa vissa följdfrågor. Under intervjuerna var det enkelt 
att reda ut vissa oklarheter i intervjusvaren. Dock bör det nämnas att intervjuerna var en 
fin balansgång mellan att den intervjuade svarade fritt och att vissa ledande frågor 
ställdes. 
 
Vid en intervju är det viktigt att frågorna uppfattas och besvaras på ett riktigt sätt. 
För att vi skulle göra riktiga tolkningar av intervju svaren, bandade vi hela intervjuerna.  
Intervjupersonerna var positiva till användandet av bandspelare och det besvärade inte 
dem alls, detta kan i vissa fall vara hämmande för den intervjuade. 
Dessutom var vi alla tre mycket noga med att lyssna och anteckna, vad 
intervjupersonerna sade, för att säkerställa att all information fångades upp. 

Källkritik 
 
Den källkritik som kan riktas mot arbetet är att vi har använt oss mycket av vad Göran 
Arvidsson har skrivit. Detta framförallt för att vi har avgränsat oss från det internationella 
planet. Gör man en jämförelse mellan de olika teoretikerna, t.ex. Arvidsson, Anthony, 
Benke & Edwards m.fl., stämmer åsikterna bra överrens. Dock kan nämnas att de 
amerikanska teoretikerna, mer framhäver marknadspriser som den principiellt rätta 
metoden vid användandet av internprissättning. 
 
När det gäller de intervjuades trovärdighet, ser vi ingen anledningen till att de skulle ha 
ljugit för oss, däremot anar vi att de i något fall kan ha undanhållit oss från de största 
problemen som dom har haft med sin internprissättning. Samt att de kan ha skönmålat sitt 
företags internprissystem, detta för att internprissystemet ska framstå som väl fungerande. 
Detta är naturligtvis svårt att få någon rätsida på och vi utgår därför i från att de 
intervjuade är trovärdiga. När det gäller de intervjuades tillförlitlighet anser vi att de är 
väl praktiskt insatta i det internprissystem, som de respektive företagen använder sig utav. 
Det finns dock vissa luckor vad det gäller kunskapen om teorierna bakom 
internprissättning. Detta har klart angivits av några av respondenterna under intervjuerna.  
I vissa fall har missförstånd uppståt då de intervjuade inte har förstått vad vi var ute efter, 
detta har medfört att några av frågor har blivit ledande mot de svar som vi var ute efter.  
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TEORI 

Utveckling av internprissättningen 
 
Internprissättning är den term som används när man beskriver värdet av olika 
transaktioner mellan samarbetande parter eller enheter. Gör man en historisk  
återblick finner man att de problem som diskuterats i litteraturen ändrats och  
att de lösningsförslag/analyser som framförts presenterats i olika sammanhang.10 
 
Nedan följer en kort genomgång av utvecklingen inom internprisområdet: 
 
• Före 1950-talet Då såg man internpriser som ett kalkyl- och redovisningsproblem.  

Problemet diskuterades framförallt i ett internredovisnings- 
sammanhang. 

 
• 1950-talet  Problemet så att säga ”återupptäcks”, i ett nytt sammanhang.  

Här startar decentraliseringsvågen i företagen, det sker en 
övergång från funktions- till divisionsorganisationer. Lösningar på 
problematiken med internprissättning, inspirerades av den 
nationalekonomiska mikroteorin.  

 
• 1960-talet  Teoretikerna försöker hitta optimala lösningar, dessutom börjar  

operationsanalytiska ansatser dyka upp. Linjära programmerings- 
modeller avlöses så småningom av simuleringsansatser. 

 
• 1970-talet  Det råder en överensstämmelse om att internpriser inte kan hantera 

alla de problem man vill. Det sker en övergång från optimering till 
satisfiering.  
Resursallokeringsperspektivet kommer i skymundan och istället 
växer en organisationsteoretisk ansats fram, dessutom lyfts de 
mänskliga aspekterna i organisationen fram. 

 
Det har till synes funnits flera olika ansatser och dessa har ändrats över tiden, det är 
uppenbart att de influerats av vad som ”legat i tiden”. 
Teorin kring internpriser och dess historia betraktad i litteraturen är på detta sätt också  
ett intressant tidsdokument, då denna i många avseenden återspeglar den utveckling  
som skett inom företagsekonomin under dessa decennier.11  
 
Det är tydligt att internprissättningsproblemet har en nära koppling till 
organisationsstrukturen, därför faller det sig naturligt att teorin och litteraturen om 
internprissättning till största delen kommit sedan 1950-talets decentraliseringsvåg.  

                                                             
10 Andersson & Hansson (1984) s 44 
11 Andersson & Hansson (1984) s 45 
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De interna prestationerna uppfattades inte bara som flöden mellan enheter, utan som ren 
affärsmässig handel mellan självständiga enheter. Med dessa enheter kom ett större 
behov av att leda de lokala beslutsfattarna, så att de agerar efter hela organisationens 
intresse. Här blev internprissättningen ett managementproblem, istället som tidigare då 
det handlade om ett kalkyl- och redovisningsproblem. 

Organisationens strategi och strukturs betydelse för internprissättningen 
 
Som vi redan nämnt i bakgrundsdelen så har en omfattande strukturomvandling pågått i 
hela världen som har medfört en ökad fokusering på marknadsekonomi och 
demokratisering. Vårt samhälle liksom storföretagen genomgår samma 
förändringsprocess. Statliga myndigheter, landsting och kommuner ökar 
marknadsmässigheten genom att bolagisera myndigheter, verk och institutioner och 
genom att bilda interna resultatenheter. Företagen beter sig på liknande sätt genom att 
bryta isär de stora organisationerna och bilda mindre enheter. Detta medför att de mindre 
enheterna bildar bolag eller funktioner och får på så sätt chans till att koncentrera sig på 
sina huvudsakliga verksamheter.12 Denna uppdelning har medfört att ansvar och 
beslutsfattande har delegerats ned till chefer på dessa enheter.13  

Strategins betydelse för internprissättningen 
 
Enligt Eccles undersökning så finns nyckeln till problemet med internprissättning inom 
företagets strategi och dess implementering. Han menar att strategins utformning 
påverkar förutsättningarna för internprissättning men å andra sidan påverkar 
internprissättningen hur de strategiska målen kan uppfyllas.14  
 
För analytiska ändamål presenterar Eccles fyra "renodlade" typer av organisatoriska 
karaktärer som hjälper ledare att tänka på sitt företags situation. Dessa fyra 
organisatoriska karaktärer återfinns i de fyra hörnen i modellen som Eccles har gjort,  
se bild nedan. Företagets internprissystem är beroende av organisationens placering  
inom modellen och åt vilket håll företaget vill nå i framtiden.15  
 
1. Competitive (konkurrensutsatta) 
2. Collaborative (samordnade) 
3. Cooperative (kooperativa) 
4. Collective (kollektiva) 
 
 
 
 
 
                                                             
12 Johansson (1994) s 1 
13 Andersson (1995) s 1 
14 Eccles (1993) s 151 
15 Eccles (1993) s 151 
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Figur 3.1  
Eccles modell. Källa: Eccles (1983) s 152 
 
I den konkurrensutsatta organisationen finns det knappt någon vertikal integration 
mellan företagets olika enheter. Varje enhet har ett eget resultatansvar. Företagets strategi 
är summan av de olika enheternas strategier och den strategiska planeringen utgår från de 
olika avdelningarna dvs bottom-up. Den högsta ledningens kontrollmekanism utgår från 
diverse system som mäter de olika enheternas resultat. Dessa organisationer är starkt 
decentraliserade och därmed har ansvaret för beslut flyttats till de respektive enheterna.  
I den renodlade konkurrensutsatta organisationen borde det inte finnas någon 
internprissättning policy då enheterna är fria att ingå i olika avtal som på den öppna 
marknaden. I den mest utpräglade formen av konkurrensutsatta organisationer så sätts 
internpriset av den levererande resultatenheten medan den köpande resultatenheten får 
avgöra från vem upphandlingen ska ske utan någon inblandning från överordnade.  
För att minska risken för suboptimering i sådana organisationer, om ledig kapacitet finns 
inom interna enheter, kan i vissa fall marknadspriser med principen ”first bid – last call” 
användas, detta menas att förfrågan till de interna enheterna ska göras först och avslag 
ska göras sist. Vissa företag tillämpar en princip med dubbla priser (dual pricing).  
I dessa fall debiteras den köpande enheten enbart för kostnaden för produkten medan  
den säljande enheten krediteras marknadspriset.   
 
I den kooperativa organisationen måste de olika enheterna samarbeta med varandra det 
vill säga att graden av vertikal integration är hög medan graden av differentiering är låg. 
Ett exempel som Eccles tar upp är kemiska processindustrier som har en funktionell 
organisation. Denna typ av organisationer är de flesta enheter kostnadsansvariga förutom 
försäljningsavdelningen som har intäktsansvar. Företagets strategi utarbetas för företaget 
som helhet och enheternas strategi utarbetas utifrån den.  
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Kontrollmakten är kvar hos den högsta ledningen och ansvaret för många beslut ligger 
kvar där. I den mest extrema formen av kooperativa organisationer förekommer inte 
internprissättning.  
Vid användning av internpriser bygger dessa oftast på självkostnad. Självkostnaden kan 
bygga på verklig kostnad eller standardkostnad.  
Beslut att köpa intern fattas först, varefter internpriset fastställs utan bedömning av 
marknaden, detta pris gäller både för den köpande enheten som den säljande.  
 
I den samordnade organisationen förenas karaktärerna av den konkurrensutsatta och den  
kooperativa organisationen. De har resultatenheter och konkurrerar ofta med varandra 
men i hög grad måste de ändå samarbeta då de är mycket beroende av varandra. I denna 
organisationen är det svårast att komma till rätta med problem som internprissättning 
förorsakar. Här utformas företagets strategi både genom en kombinerad blandning av top-
down och bottom-up. Dessa organisationer är oftast uppbyggda som matriser. Kontrollen 
och makten kommer fram genom diverse styrningsprocesser. Internprisproblematiken är 
mycket komplex för dessa typer av organisationer. Effekten blir oftast långa segslitna 
förhandlingar om internpriser, då kravet på interna leverantörer är som i de kooperativa 
organisationerna men med marknadsbaserade internpriser som i de konkurrensutsatta 
organisationerna.  
 
I den kollektiva organisationen utförs all verksamhet internt och de tillämpar inte 
internprissättning eller ekonomisk styrning på lägre nivå än hela enheten. Dessa 
organisationer använder sig inte av internprissättning och har på så sätt inga problem  
med detta.16 
 
Företagsledningen måste hela tiden försöka se vad som händer i dess omgivning för att 
företaget ska kunna reagera när externa händelser överraskar dem. När den externa 
omgivningen är stabil är den interna organisationen präglad av regler, procedurer och en 
hierarkisk bestämmanderätt. I komplexa och osäkra externa marknader fordras ett ökat 
decentraliserat beslutsfattande.17 

Strukturens betydelse för internprissättningen  
 
Vi har valt att se organisationsstrukturen i två perspektiv, nämligen decentralisering och 
differentiering. Detta sätt att beskriva organisationen berör vilken grad av ansvar en viss 
enhet har och vilket ömsesidigt beroende det finns mellan olika enheter.  
Graden av ansvar och befogenheter beskrivs som decentralisering medan graden av 
beroende mellan enheter nämns som differentiering.18 Man kan inte se på ett 
organisationsschema och säga graden av decentralisering inom en organisation.19 
 
 
                                                             
16 Johansson (1994) s 5 
17 Kaplan & Atkinsson (1989) s 525 
18 Benke et al (1980) s 14 
19 Benke et al (1980) s 15 
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Decentralisering 
I litteraturen tar man upp några allmänna motiv mot en ökad decentralisering.  
Ett problem som sägs leda till decentralisering är hur man ska komma åt problemet  
med delningen av information.  
Svårigheterna är t.ex. att dela information mellan den högsta ledningen med de lokala 
enheterna. Cheferna på de lokala enheterna erhåller relevant information och utvecklar på 
så sätt expertis inom sitt område. Det torde bli mycket tidskrävande om de ska delge all 
sin kunskap till den högsta ledningen.20 Genom att tillåta de lokala enheterna mer ansvar 
och befogenheter så medför det en ökad snabbhet att svara på oväntade externa händelse, 
än om centrala beslut måste föreligga.21  
 
Differentiering 
Differentiering innebär att företaget väljer att dela upp sig i olika enheter. Detta kan bero 
på olika faktorer bl.a. att de olika enheterna utsätts för olika marknader, arbetssätt men 
främst av olika miljöer. Exempel på detta är när de olika enheterna producerar produkter 
åt olika marknader, i det fallet är det viktig med en hög grad av differentiering därför att 
kunna konkurrera effektivt på deras respektive marknader.22 Ju mer komplex och osäker 
företagets omgivning är desto viktigare är det för företaget att decentralisera och 
differentiera sig.23 
 
Integrering 
Samtidigt som decentralisering och differentiering ökar i företagen måste integreringen 
öka då det blir svårare för företaget att koordinera enheternas aktiviteter. När enheterna 
nästan sköts som egna företag kan det vara svårt att se till företagets bästa eftersom 
enheterna har utvecklat olika värderingar och attityder. Om det uppstår problem ser 
enheterna oftast till sitt eget bästa före företagets, det blir på så sätt viktigt att försöka få 
de olika enheterna att förstå deras egen roll i företaget som helhet. Lösningen på detta 
problem med suboptimering24 kallas integrering och är viktigt för företagen att hitta 
lösningar på. För att komma åt problem med suboptimering använder sig företagen av en 
rad olika metoder allt från några enkla fram till de mest komplexa mekanismer så som 
utformande av regler, direkt kontakt med de olika enhetscheferna till 
matrisorganisationer.25 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
20 Kaplan & Atkinsson (1989) s 526 
21 Kaplan & Atkinsson (1989) s 526, Merchant (1998) s 542 
22 Benke et al (1980) s 16 
23 Kaplan & Atkinsson (1989) s 525 
24 Arvidsson (1971) s 87, 276 
25 Benke et al (1980) s 18 
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Figur 3.2 Beskrivning hur decentralisering, differentiering och integration hör i hop. Källa: Benke & 
Edwards (1980) s 19 
 
Den centrala ledningens ansvar är att eftersträva en så effektiv integration som möjligt 
genom att balansera decentralisering mot samordning och kontroll för att uppnå en 
effektiv styrning av hela företaget.26 

Styrsystem 
 
Inom organisationsteorin betraktas företaget oftast som ett system, i vilket de olika 
styrsystem som företaget tillämpar leder fram till olika beslut och åtgärder.27  
Styrsystemet ska leda medarbetarna mot företagets mål och utvärdera de olika enheternas 
försök att uppnå dessa mål.28 Ledningen har på så sätt det övergripande ansvaret och med 
hjälp av ett styrsystem kan de påverka enheternas handlingar i önskad riktning. 
Arvidsson tar upp i sin bok fyra grader av styrformer för styrning och beslutsfattande som 
representerar olika grader av centralisering.29 Styrningen av beslut kan ske på olika sätt 
och de lokala enheterna styrs bl.a. genom föreskrifter om åtgärder, uppsatta mål samt 
genom konsekvenserna av enheternas handlingsalternativ. Internpriser får på så sätt olika 
roller vid de olika styrformerna. 
 
 
 

                                                             
26 Andersson (1995) s 1 
27 Arvidsson (1971) s 87, 276 
28 Benke et al (1980) s 18 
29 Arvidsson (1971) s 87, 276 
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Figur 3.3 Fyra styrformer för beslutsprocessen. Källa: Arvidsson (1971) s 21 
 
Direktstyrning 
I en direktstyrande organisation meddelar den centrala ledningen vilka åtgärder som ska 
vidtagas vid den lokala enheten. I detta fallet finns inget behov att styra enheten med 
internpriser då det inte ligger någon handlingsfrihet för den lokala enheten.  
 
Programstyrning 
I denna organisationen meddelar den centrala ledningen anvisningar för de åtgärder som 
ska vidtagas i en speciell situation. Även i detta fall sker ingen styrning med hjälp av 
internpriser. 
 
I ett centralt beslutsfattande med direktstyrning och programstyrning som styrmedel 
fungerar internpriserna som informationsbärare till den högsta ledningen.  
 
Ramstyrning 
I en organisation med ramstyrning som styrmedel får den lokala enheten vissa ramar att 
utgå från, ramarna ställs upp av den centrala ledningen för att få enheten mot ett önskat 
beteende. Ramarna sätts oftast i ekonomiska termer exempelvis kan en lokal enhet få 
köpa och sälja externt till en viss gräns. Dessa ramar kan vara mer eller mindre snäva 
beroende på områdets art och vilken allmän styrning företaget vill ha.  
Ramar kan också ställas för internprissättningen t.ex. internpriset får inte överstiga 
motsvarande marknadspris. 
 
Målstyrning 
Vissa mål uppställs för den lokala enheten och de enskilda enheterna får själva välja vilka 
åtgärder som ska vidtagas för att uppnå målen. I detta fall får enheten själv besluta om 
hur resurserna ska utnyttjas och internpriserna kommer att styra såväl utnyttjandet av 
befintliga resurser som den mer långsiktiga utvecklingen.  

Ökande grad av centralisering

Direktstyrning

Programstyrning

Ramstyrning

Målstyrning

Ökande grad av decentralisering
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I ett mer decentraliserat beslutsfattande med ramstyrning och målstyrning som styrmedel 
spelar internprissättning rollen som informationsbärare för de lokala beslutsfattarna. 
Informationen kan användas som underlag för t.ex. vilken kvantitet som skall produceras 
och från vilka man ska köpa produkter av och vilka man ska sälja till. 
 
Dessa fyra styrformer är inte alternativ till varandra utan de tillämpas oftast parallellt med 
varandra, beroende på beslutsområde.  

Ekonomiskt ansvar 
 
För att effektivt styra företagets utveckling anpassas dess organisation till företagets 
externa och interna förutsättningar och möjligheter. Av högsta betydelse för 
ekonomistyrningen är utformningen av det ekonomiska ansvaret.30 Enheternas ansvar  
är av avgörande vikt i valet av internprissystem. Det ekonomiska ansvaret kan delas  
upp några huvudgrupper:  
 
• Investeringsansvar 
• Resultatansvar 
• Kostnadsansvar 
• Intäktsansvar 
 
Det ansvar som förekommer vid internhandel är i första hand resultatansvar. Vid 
investeringsansvar ingår även ett resultatansvar. Kostnads- och intäktsansvar kan 
förekomma i kombination med resultatansvar. Att internprissättning används vid 
kostnadsansvar är kanske inte logiskt, men det förekommer i alla fall, beroende på 
företagets struktur. Det kan t ex. vara så att om flertalet enheter inom ett företag har 
resultatansvar, men några få endast har kostnads- eller intäktsansvar så kan det vara 
enklare att använda internprissättning på samtliga enheter. Strukturen är med andra ord 
ytterst viktig.31 
 
Resultatansvar 
Att en enhet har resultatansvar medför ett ansvar för förhållandet mellan in- och utflöde 
av resurser, enkelt uttryckt skillnaden mellan intäkter och kostnader. 
Man måste kunna mäta enhetens prestationer i form av intäkter, antingen från en extern 
eller intern marknad.32 
 
Kostnadsansvar 
Att en enhet har kostnadsansvar medför ett ansvar för inflödet, vilket kan mätas i pengar, 
till skillnad mot utflödet, vilket endast mäts i fysiska termer, dvs antal. 
Man ansvarar alltså för kostnaderna och det är viktigt att man kan mäta det nödvändiga 
inflödet som krävs för att producera en enhet av utflödet.33 
                                                             
30 Magnusson (1990) s 32 
31 Larsson et al (1971) s 15 
32 Magnusson (1990) s 33, Anthony et al (2001) s 112 
33 Anthony et al (2001) s 114 
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Syfte med internpriser 
 
Enligt Göran Arvidsson så har internprissättningen tre huvudsyften:34 
 
• Styrning   Genom att internpriser tas in i olika kalkyler får de en  

styrande verkan på beslut som grundas på kalkylerna. 
Styrningen kan vara planerad av ledning i företaget, dock är 
oftast styreffekterna obekanta. Då man försöker analysera 
effekterna på besluten av olika internpriser får man inte 
glömma att även avsaknaden av internpriser påverkar 
resursutnyttjandet och planering av nya aktiviteter. Man vill 
skapa underlag för val av inköpskälla (intern eller extern) 
och prissättning av slutprodukter. Det handlar om att kunna 
styra med priset istället för direktiv. 

 
• Motivation   Internpriser kan motivera på två olika sätt. Dels genom ökat  

kostnadsmedvetande vad det gäller förbrukning och 
utnyttjande av företagets resurser. Dels kan det ge 
incitament till ett mer aktivt handlande. Förekomsten av 
mätbara resultat sporrar oftast beslutsfattarna. 
Decentralisering med hjälp av bl.a. internprissättning 
bygger ju bl.a. på detta. 
 

• Resultatbedömning    Resultatbedömningen har två sidor, en extern och en intern.  
Den externa behandlar bl.a. anläggning- och lagervärdering 
och kraven på fiskala priser mellan olika juridiska personer. 
Den interna handlar dels om kontrollen av prestations- 
flöden, dels den interna resultaträkningen för att möjliggöra 
rättvis bedömning av mottagande och levererande enheter.  

 
Fler teoretiker, t.ex. Andersson såväl som Bergstrand, är inne på liknande syften när det 
gäller internprissättning. Det betonas att när man fastställer syfte måste man beakta 
effekterna för både levererande enhet, mottagande enhet och hela företaget. Dessutom 
ska systemet motivera enhetscheferna att inte bara fatta beslut som är bra för enheten, 
utan hela företaget. Därför krävs dock en viss central styrning, men den får inte inverka 
på enhetschefernas motivation.35 
 
En annan betoning är ”Rättvis resultatbedömning”, med vilket menas att den som leder 
en enhet vill känna att utförda prestationer tillgodoräknas denna och ingen annan. 
Dessutom finns det ett skatteargument, vilket berör internationella koncerner där det 
handlar om att underlätta skatteplaneringen.36 

                                                             
34 Arvidsson (1972) s 19 
35 Andersson (1995) s 2 
36 Bergstrand (1994) s 63 
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INTERNPRISSÄTTNINGSMETODER 
 
Inom internprissättningen finns det två grundläggande metoder att välja mellan, 
kostnadsbaserade och marknadsprisbaserade. Dessa är sedan uppdelade i en mängd 
olika varianter och kombinationer. Den grundläggande principen bakom 
internprissättning anses av många, särskilt amerikaner, vara den marknadsprisbaserade. 
Detta beror enligt dem på, att själva orsaken till att man har en internprissättning, är att 
man vill decentralisera företaget och därför har delegerat ut ansvar och befogenheter till 
företagets olika enheter. Att sedan gå in och toppstyra dem på något sätt skulle gå tvärs 
emot det ursprungliga syftet och därför är internpriser som baseras på marknadspriser det 
principiellt enda rätta att använda sig av. Det finns dock de som motsätter sig detta 
tänkandet, kanske inte teoretiskt, men dock i alla fall praktiskt. Dessa hävdar att även om 
marknadspriser är det principiellt rätta så fungerar dessa inte i praktiken, beroende på 
företagets struktur och yttre miljö, bland annat eftersom de kräver en fullständigt öppen 
och fri marknad, vilket är ytterst sällsynt i det verkliga livet. Dessa förespråkar istället 
någon form av kostnadsbaserade internpriser. I följande stycken tittar vi närmare på de 
olika modellerna och deras för- respektive nackdelar.37 

Kostnadsbaserade internpriser 
 
Det har ofta varit vanligt att låta en resultatenhet som köper varor eller tjänster från en 
annan enhet, också belastas med kostnaderna härför. Meningen är att enheten inte ska 
kunna utnyttja dessa gratis men att den inte heller ska behöva betala fullt pris för dem, 
eftersom köpet sker inom samma företag. Exakt hur detta sköts är olika från företag till 
företag, men oftast så ingår marknadsföringskostnader och hemtagningskostnader, i de 
kostnader som dras av på internpriset.38 
 
Orsaken till att man inte vill att köpen ska ske till fullt pris är ofta att man vill skapa ett 
incitament till att i första hand handla inom företaget och utnyttja de befintliga resurserna, 
särskilt vid underbeläggning, men det kan också vara så att man följer principen om att 
inga vinster realiseras vid försäljning inom företaget, utan först vid försäljning utåt.39 
 
Beroende på företagets syfte med avräkningen och dess allmänna redovisningsmetoder så 
finns följande kostnadsbaser för internpriser: 
• Särkostnad. 
• Självkostnad eller tillverkningskostnad. 
• Självkostnad plus vinstpålägg. 
 
 
 

                                                             
37 Arvidsson (1972) s 22 , Anthony et al (2001) s 202 , Benke et al (1980) s 75 
38 Arvidsson (1972) s 23 
39 Arvidsson (1972) s 23 
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Kostnaden kan vara faktisk kostnad eller standardkostnad. Faktisk kostnad kan vara 
förkalkylerad, om man vill veta kostnaderna innan produktionen skett, för att sedan 
efterkorrigeras när den verkliga kostnaden blir känd. Standardkostnad bestäms i förväg 
och eventuella avvikelser påförs efteråt, vanligast på leverantören.40  
Skillnaden mellan standard- och förkalkylerad kostnad kan vara otydlig men tolkas här 
som att standardkostnad är vad det bör kosta utan hänsyn till eventuell ineffektivitet, 
medan förkalkylerad kostnad är en beräkning på vad den faktiska kostnaden kommer att 
bli med hänsyn tagen även till eventuell kostnadsdrivande ineffektivitet. Den 
förkalkylerade kostnaden kan revideras mer löpande än standardkostnaden, som sällan 
revideras oftare än per budgetperiod. 
 
När man läser amerikanska teoretiker så anser dessa att de kostnadsbaserade metoderna 
kan användas när marknadspriser inte är tillgängliga, något som verkar vara en vanlig 
amerikansk synpunkt jämfört med den europeiska som inte direkt förespråkar någon 
metod framför en annan. Återigen är det alltså den yttre miljön som spelar in.  
När man ska använda sig av någon kostnadsbaserad metod så uppstår två grundläggande 
frågor som man måste ta ställning till, nämligen: hur bestämmer man kostnaden och hur 
beräknar man vinstpålägget?41 (Mer om detta i avsnitten om standardkostnad och cost-
plus).  
 
Andra teoretiker framhåller att när det gäller kostnadsbaserade metoder så är det 
principiellt mest rättvisande att använda sig av marginalkostnad, då denna skulle 
automatiskt ge rätt pris, men denna metod används inte i praktiken eftersom den är allt 
för svårt att på ett korrekt sätt beräkna. Den går annars ut på att sätta marginalintäkten 
lika med marginalkostnaden, för där maximerar företaget sin vinst. Risken finns dock att 
marginalkostnaden kommer över marginalintäkten och då är det inte lönsamt att 
producera.42  

Avräkning till förkalkylerad särkostnad 
 
Med särkostnad avses en kostnad som specifik för viss given internleverans. Den kan 
ibland beräknas med rörlig kostnad eller med direkt kostnad, i det senare fallet finns dock 
en risk för underskattning. Huvudmotivet för att använda sig av denna metod är att man 
vill styra användandet av befintliga resurser på ett för helheten optimalt sätt. Dock i en 
given avgränsad situation, med ofullständigt utnyttjad kapacitet och med en kortsiktig 
fokusering. 
 
Fördelarna med denna metod är att den på kort sikt ger ett relevant underlag för produkt- 
och prissättningsavgöranden m.m. liksom för planering vid ofullständigt utnyttjad 
kapacitet, samtidigt som den styr företaget mot ett kortsiktigt totaloptimum. Den ger även 
köpande avdelningar en möjlighet att avgöra hurvida ett internt eller ett externt köp är det 
bästa för företaget samt att man slipper fördela samkostnader och fasta kostnader. 
                                                             
40 Arvidsson (1972) s 23 
41 Anthony et al (2001) s 207 
42 Benke et al (1980) s 59 
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Nackdelarna med metoden är att levererande enheter mister incitamentet varvid 
kvantitetsstyrning blir nödvändig, vilket går stick i stäv med den decentralisering som är 
själva grunden till att man har ett internprissättningssystem. Den är heller inte relevant 
som planeringsunderlag vid kapacitetsförändringar eller om den levererande enheten 
innehåller en trång sektion. I det senare fallet så kan detta leda till att en ransonering är 
nödvändig, vilket kan ske genom endera en förhandling om internpriset eller via ett 
centralt beslut, vilket återigen går emot decentraliseringens grunder. Metoden är 
dessutom mycket svårmätt. Det finns också en risk för att man slösar med resurserna, 
eftersom särkostnaderna ofta underberäknas, liksom att låga kostnader i de tidiga leden 
kan dölja höga kostnader i de senare. Över huvud taget så får det sista ledet stora friheter 
på de tidigares bekostnad, vilket bland annat kan leda till att för låga priser tas ut vid 
slutförsäljningen.43  

Alternativkostnad 
 
Denna metod, egentligen är detta ingen egen metod utan ett komplement till andra, går ut 
på att mäta värdet av den bästa alternativlösningen. I redovisningen är detta inte en 
kostnad utan den vinst man gått miste om genom att välja bort det bästa alternativet. 
Genom att bestämma alternativkostnaden kan val göras mellan alternativa användningar 
av produktionsanläggningar och därmed maximera företagets vinst. Om en enhet kan 
välja mellan att producera två olika produkter, varav den ena säljs internt och den andra 
externt, så måste priset för internprodukten vara minst lika med alternativkostnaden 
eftersom enheten annars bara skulle tillverka externprodukten. Fördelen med denna 
metoden är att den motiverar enheterna till att maximera företagets vinst, nackdelen är att 
den kan vara svår att förstå eftersom begreppet alternativkostnad är ett begrepp som kan 
upplevas som att det står lite i motsats till sig själv. Hur kan ett bortvalt alternativ bli en 
kostnad för det valda alternativet? Rent psykologiskt kan det uppstå en brist på förtroende 
för denna metod. Detta behöver ju dock inte hindra att man använder sig av metoden.44 

Avräkning till särkostnad plus alternativkostnad 
 
Avräkning till särkostnad kan med fördel användas ihop med alternativkostnad så att man 
får en ny internprissättningsmetod eller beslutsregel. Denna metod/regel får fördelen att 
man automatiskt växlar mellan  kostnads- och marknadsprisbaserade internprissättning, 
allt efter vilka yttre förutsättningar som finns.  
 
Metoden/regeln går till som så att man utgår från prestationens särkostnad och lägger 
sedan på alternativkostnaden. Om det inte finns något externt försäljningsalternativ för 
prestationen så blir alternativkostnaden noll. Metoden/regeln blir då helt kostnadsbaserad. 
Men om det finns ett externt försäljningsalternativ så blir alternativkostnaden skillnaden 
mellan detta och särkostnaden. Särkostnaden plus alternativkostnaden, som i detta fallet 
är högre än noll, blir då det nya internpriset.  

                                                             
43 Arvidsson (1972) s 24 
44 Benke et al (1980) s 50 
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Om så är fallet, så blir priset, de facto, marknadsprisbaserat eftersom det blir samma pris 
som man hade tagit ut vid en extern försäljning. 
 
Om man inte har några andra styrsyften med internprissättningen än att skapa ett relativt 
rättvist och fungerande system, så är denna metod mycket förtjänstfull. 

Avräkning till förkalkylerad självkostnad eller tillverkningskostnad 
 
Huvudmotivet här är att den levererande enheten får sina kostnader täckta utan att göra 
någon vinst på internhandeln. 
 
Fördelarna är att självkostnaden visar vilken kostnad mottagaren måste kunna bära för att 
prestationen ska vara lönsam att tillhandahålla och att mottagaren får en uppfattning om 
vad prestationen kostar på lång sikt. Självkostnaden finns också ofta redan beräknad för 
andra ändamål och den ger ett intryck av att vara ett ”objektivt” värde.  
 
Nackdelarna med metoden är att internpriset inte visar den relevanta kostnaden vid  
beslut som rör volymförändringar, vidareförädling eller extern handel, utan styr  
besluten fel.  
 
En nackdel är alltså att självkostnad och tillverkningskostnad är volymberoende, vilket 
gör  att det är viktigt hur och av vem volymen bestäms, konflikter blir närmast 
oundvikliga. Om leverantören har resultatansvar och inte bara kostnadsansvar, förlorar 
han vinst på internhandeln samtidigt som metoden döljer enheternas bidrag till 
totalresultatet och räntabilitetsberäkningar för de olika enheterna blir meningslösa, vilket 
gör att metoden är svårmätt. Det finns inte heller någon motivation till att rationalisera 
eftersom kostnaderna ändå täcks av mottagaren som får betala dem, om inte 
standardkostnad används. Det finns alltså risk för missnöje i alla led.45 

Avräkning till förkalkylerad självkostnad eller tillverkningskostnad plus vinst, s.k. 
cost-plus 
 
I självkostnaden medräknas normal marginal eller normal avkastning på investerat 
kapital. Här kan KMR (kalkylmässig ränta) ingå, men täcker kanske inte hela 
vinstpålägget. Vinstpåläggen kan ingå i de löpande internpriserna eller debiteras 
periodvis. Huvudmotivet kan variera beroende på om det finns någon extern marknad 
eller ej, men är i stort att den levererande enheten ska gå med normal vinst. 
 
Fördelarna är att vinstpålägget avspeglar tydligt den nödvändiga avkastningen på kapital 
och motiverar till ett räntabilitetstänkande, samtidigt som det efterliknar det pris som en 
extern leverantör skulle kräva och garanterar en vinst vid slutförsäljningen, om nu 
erforderligt pris kan tas ut. Det möjliggör en central kontroll över prissättningen på 
slutprodukten och som prissättningsrutin minskar det förhandlingsbehovet.  

                                                             
45 Arvidsson (1972) s 25 
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Det uppmuntrar levererande enheter till internhandel, då det inte uppfattas som 
exploaterande, varigenom integrationsfördelarna tillvaratas. Metoden kan också användas 
som ett beräknat marknadspris och accepteras ofta även om ett sådant inte beräknas, men 
jämfört med marknadsprisbaserade internpriser så är interna vinster lättare att räkna bort i 
bokföringen. 
 
Nackdelarna med metoden är att den försvårar en beräkning av alternativvärdet, den bör 
alltså inte användas som beslutsunderlag vid, exempelvis produktval.  
 
Finns det dessutom många steg i tillverkningen så kan kostnaderna ses som allt för höga, 
utan att egentligen vara det, tvärtom kan produkten mycket väl vara lönsam för företaget. 
Pålägget kan också vara godtyckligt satt och ge en missvisande bild av enheternas 
resultat, samtidigt som ett automatiskt vinstpåslag inte ger någon direkt motivation.  
Det krävs även en vinsteliminering i bokslutet.46 
 
Anthony & Govindarajan tar upp två frågeställningar som berör vinstpålägget, vad det 
ska baseras på och hur stort det ska vara. Det vanligaste och enklaste sättet är att basera 
det som en procent på kostnaden, men nackdelen med detta är att man då inte tar någon 
hänsyn till det kapital som krävs. För att få med detta kan man istället använda sig av 
procent på investeringar, men då kan man istället få problem med att nyinvesteringar som 
syftar till att minska kostnaderna faktiskt ökar dem. Detta blir fallet när man räknar med 
gamla kostnader för fasta tillgångar, beroende på att äldre tillgångar blir undervärderade. 
Vinstpåläggets storlek bestäms bäst om man fiktivt ser enheten som en helt fristående och 
beräknar pålägget på den avkastning som man i så fall skulle kräva av den. Avkastningen 
skulle i då baseras på de investeringar som krävs för att producera den volym som 
efterfrågas. Detta är dock en så invecklat och tidsödande metod att den sällan används, 
vinstpåläggen sätts istället lite på känn, efter ledningens bästa förmåga, eller efter 
förhandlingar mellan de olika parterna.47  Enligt Benke & Edwards så är förhandlingar 
det vanligaste sättet, men oavsett detta så anser de ändå att det blir ett godtyckligt pålägg. 
Det enda sättet som skulle undvika detta är om man gjorde samma beräkningar av 
pålägget som om man använde sig av marknadspriser, men då kunde och borde man 
istället använda sig av detta och inte av cost-plus. De anser dock att cost-plus i och för sig 
är en bra metod eftersom den låter alla enheter göra en vinst och att den är enkel att 
använda, men de hävdar att metoden samtidigt förvandlar resultatenheter till vad de kallar 
”pseudo-resultatenheter”. Detta beror på att man till viss del inskränker resultatenheternas 
självständighet, men detta behöver inte vara ett problem, även om det kan vara det.48 

Avräkning till standardkostnad 
 
Med avräkning till standardkostnad så används något av de tidigare nämnda systemen, 
särkostnad eller självkostnad/tillverkningskostnad, men med det tillägget att man 
använder sig av ett standardvärde istället för ett faktiskt- eller förkalkylerat värde. 
                                                             
46 Arvidsson (1972) s 26 
47 Anthony et al (2001) s 207 
48 Benke et al (1980) s 64 
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Standardvärdena fixeras för minst en budgetperiod åt gången. Ett av huvudmotiven till att 
man använder sig av detta system är, att det både ger en stabilitet i planeringen, men 
framför allt i internpriserna som annars kan vara missledande om de ändras snabbare än 
vad besluten kan göra. Det andra huvudmotivet är att det skapar motivation hos både 
leverantör och mottagare att pressa kostnaderna. 
 
Fördelarna med att använda sig av standardkostnader, jämfört med förkalkylerade eller 
faktiska kostnader, är naturligtvis att fasta priser underlättar planering hos mottagaren 
samtidigt som det avslöjar ineffektivitet hos leverantören, vilket stimulerar denne till 
kostnadsbesparingar. Systemet medger resultatanalyser hos bägge parterna och 
underlättar redovisning och rapportering. Det är både enkelt och lättförståeligt. 
 
Nackdelarna med systemet är att det skapar risker för konflikter angående kvalitetsnivåer 
och standardisering kontra specialisering. Det kan även bli så att  standardavvikelser 
kanske inte uppmärksammas så att man därigenom får en felaktig bild av de verkliga 
kostnaderna. Särskilt stor är risken för detta om man baserar standardpriserna på verkliga 
kostnader i tidigare perioder, istället för på produktionsekonomiska analyser. Då kan 
detta leda till att effektivitetsbrister inte uppmärksammas och åtgärdas.49 
 
Standardkostnad är den enda metoden som Anthony & Govindarajan anser vara 
tillämplig eftersom man då slipper problemet med att kostnadsökande ineffektivitet hos 
leverantören inte drabbar denne, utan följer med prestationen och drabbar istället 
mottagaren.50 
 
Benke & Edwards nämner två faror med standardpriser, dels att det är lite ”gissning” 
över hur man sätter dem och dels, precis som Arvidsson nämner, att risken finns att 
variationer i den verkliga kostnaden inte uppmärksammas, vilket kan ge en felaktig bild 
av de verkliga kostnaderna.51 

Marknadsbaserade internpriser 
 
Ett av de viktigare syftena med decentralisering är att utsätta enheter inom företaget för 
konkurrens för att på så sätt skapa motivation till lönsamhets- och effektivitetstänkande. 
För att på bästa sätt skapa denna motivation så anses det ofta att internprestationer ska 
ske till det pris som marknaden bestämt, eftersom detta pris är det mest rättvisande och 
objektiva. Man vill att enheterna och internpriserna ska vara konkurrenskraftiga så att 
ineffektiva och olönsamma produkter eller enheter kan upptäckas och åtgärdas.  
Genom att använda sig av marknadsbaserade internpriser så skapar man ett pristryck på 
enheterna, vilket kan vara ändamålsenligt om enheterna ingår i en vertikal kedja och man 
vill begränsa utrymmet för prissättningen nedåt i sista ledet.  

                                                             
49 Arvidsson (1972) s 27 
50 Anthony et al (2001) s 207 
51 Benke et al (1980) s 71, Arvidsson (1972) s 27 
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Dock finns det då en risk för att detta pristryck kan orsaka att vissa enheter inte kan 
hävda sig prismässigt och därigenom inte kan använda sin fulla kapacitet, vilket leder till 
att företagets totala kapacitet inte utnyttjas och företaget missgynnas. 
I de fall då enheterna är skilda juridiska personer så kan det finnas olika juridiska krav på 
att transaktionerna ska ske på marknadsmässig bas. 
 
Det finns tre huvudvarianter av marknadsbaserade internpriser, som alla kan kombineras 
med olika avdrag, beroende på de fördelar som internhandel har gentemot extern sådan. 
De tre varianterna är: 
• Rådande marknadspris. 
• Uppskattat marknadspris. 
• Bedömt pris hos en effektiv extern producent. 
 
Rådande marknadspris används för standardprodukter där det finns jämförbara substitut 
med ett etablerat pris, vilket gör det enkelt att använda sig av systemet. Det är dock 
vanligt att det inte finns någon enhetlig marknad att jämföra med och då får man göra en 
uppskattning av marknadspriset, på basis av liknande produkter. Ibland finns det dock 
ingenting att jämföra med, men man kan då använda sig av den tredje varianten.52  
Anthony & Govindarajan går ett steg längre än Arvidsson och hävdar att marknadspriser 
inte bara är fördelaktiga i vissa situationer, utan att de är den själva grundläggande 
principen bakom internprissättning.  
 
Detta är en inte helt ovanlig åsikt från amerikanska ekonomer. De erkänner dock att det  
finns problem med marknadsprissättning och att andra metoder har sina fördelar, men de 
förespråkar ändå att detta är den princip som man ska utgå ifrån, så fort förutsättningarna 
finns.53  
 
Benke & Edwards instämmer i detta men poängterar lite starkare att den perfekta öppna 
marknaden är ganska ovanlig. De gör också en lite annorlunda uppdelning mellan 
marknads- och kostnadsbaserade metoder, då de ser dessa som mycket självklara val 
beroende på vilken ansvar enheten har. Marknadsbaserade internpriser blir naturligt för 
resultatenheter liksom kostnadsbaserade blir det för kostnadsenheter, dock med 
undantaget att vissa resultatenheter kan tvingas använda sig av kostnadsbaserade metoder 
när det helt enkelt inte fungerar med marknadsbaserade, t.ex. när en enhet är så stor att 
den skulle förstöra marknaden om den gick ut på den.54 

Avräkning till rådande marknadspris 
 
Internpriset är detsamma som marknadspriset, vilket förutsätter att det finns ett etablerat 
marknadspris. Med den här modellen så finns det ingen reell skillnad på intern och extern 
handel utan de sker på samma villkor men det är också ett krav att de kan göra så. 

                                                             
52 Arvidsson (1972) s 28 
53 Anthony et al (2001) s 202 
54 Benke et al (1980) s 30 
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Huvudmotivet till att använda sig av marknadspris är att enheterna ska agera självständigt 
under fri konkurrens och att ingen ska förlora på att handla internt. 
 
Fördelen med systemet är att det är idealiskt för värdering, planering och motivation men 
kravet är att det finns en fri, öppen och obegränsad marknad för prestationen med ett känt 
och etablerat pris. Enheterna måste kunna agera självständigt, på ett sätt som om de vore 
det. 
 
Nackdelarna med systemet är många men främst är risken för att mottagaren kan frestas 
till en, för företaget ogynnsam, egentillverkning och att marknadspriset kan bli 
missledande om leverantören har överkapacitet.  
Det är även så att man kan förlora värdefull kostnadsinformation vid transfereringen och 
att priserna på vissa marknader skiftar kraftigt eller att tillfällig prisdumpning skapar 
problem. För vissa produkter kan det även finnas olika delmarknader som gör att 
leverantör och mottagare har olika marknadspriser, vilket kan skapa osäkerhet och 
missnöje, vilket även kan uppstå angående fördelningen av integrationsvinster eller vid 
prognoser för framtida marknadspriser, i de fall då man har långsiktiga 
internprestationsavtal.  
 
Konflikter kan även uppstå om leverantören är en liten eller mindre rationell producent, 
då han kan ha svårt att hävda sig gentemot externa konkurrenter. 
Marknadsprisuppföljningar kan också vara både kostsamma och tidsödande, särskilt om 
företaget har stort sortiment eller liten extern handel med produkten ifråga. Man får även 
problem med priseliminering i bokslutet.55 

Avräkning till uppskattat marknadspris 
 
Finns det ingen identisk produkt på marknaden så kan man ändå härleda ett uppskattat 
marknadspris från priset på liknande produkter. Hänsyn får då tas till om företagets 
inträde på marknaden, skulle innebära några skiftningar på denna. Metoden innebär alltså 
att man beräknar ett hypotetiskt marknadspris, varvid man använder sig av samma 
metoder och information som när man sätter priset på sina slutprodukter. Huvudmotivet 
för denna modell är det samma som när man använder rådande marknadspris, att 
enheterna ska agera som under konkurrens, även om förhållandena inte är sådana. 
 
Fördelarna med metoden är att det beräknade marknadspriset ofta utgör ett relevant 
underlag för planering, särskilt långsiktig sådan. Det ger även en bra stomme för 
slutprissättning, eftersom avkastningskraven på investeringar i tidigare led är täckta.  
Det möjliggör också en rättvis och ”objektiv” värdering av enheternas resultat och skapar 
motivation för både leverantör och mottagare. Om integrationsfördelarna kommer bägge 
parter tillgodo så kan det också uppmuntra parterna till internhandel. 
 
 

                                                             
55 Arvidsson (1972) s 29 
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Nackdelarna med modellen består mycket i svårigheterna att beräkna ett marknadspris. 
Går man på existerande prislistor så är dessa ofta högre än i verkligheten, då priset är 
förhandlingsbart eller att det finns olika rabatter etc. Använder man sig av infordrade 
anbud så blir dessa orealistiska så fort anbudsgivaren bedömer ordern som osannolik eller 
ej önskvärd. Man kan också få problem med hur minsta internleveransvolym ska 
bestämmas, hur en förändring i inköpskällan ska bedömas och bestämmas eller hur stor 
hänsyn man ska ta till integrationsfördelar. Det finns även en stor risk för oenighet 
beträffande hur och av vem som marknadspriset ska beräknas eller att man försöker 
”tjäna pengar” på varandras bekostnad.56 

Avräkning till bedömt pris hos en effektiv extern producent 
 
Om det inte finns några alternativ till en internprestation och det heller inte finns några 
likartade produkter på marknaden så finns det inte heller något marknadspris. Man kan då 
istället konstruera ett långsiktigt pris hos en fiktiv effektiv extern producent, med hänsyn 
tagen till teknologi, avkastningskrav etc. Metoden är tänkt som ett komplement till andra 
metoder och är främst avsedd för produkter som specialtillverkas i alla led enligt 
beställarens specifikationer.  
Huvudmotivet är att enheterna ska agera som under konkurrens även om sådan saknas. 
Fördelar och nackdelar med denna metod är de samma som när man beräknar 
marknadspriset utifrån liknande produkter.57 

Avräkning till ett reducerat marknadspris 
 
Vid internhandel finns det oftast en rad olika integrationsfördelar jämfört med vid extern 
handel, t.ex. försäljnings- och inköpskostnader minskar, kreditkostnader och –risker 
undviks, långsiktiga åtaganden garanteras, samordning av processled kan drivas långt 
osv. De flesta av dessa integrationsfördelar kommer oftast leverantören tillgodo, men 
genom olika avdrag från marknadspriset, så kan de omfördelas. Avdragen kan göras 
schablonmässigt i procent eller kronor och huvudmotivet är att få en mer rättvis 
fördelning av integrationsfördelarna. 
 
Fördelarna med metoden är att mottagaren stimuleras till internhandel, vilket leder till 
större integrationsfördelar. Dessutom kan internpriserna beräknas schablonmässigt. 
 
Nackdelarna är att det kan bli oenighet beträffande avdragens storlek samt att det 
försvårar jämförelser med externa konkurrenter.58 

 
 

                                                             
56 Arvidsson (1972) s 30 
57 Arvidsson (1972) s 31 
58 Arvidsson (1972) s 32 
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Avräkning till slutproduktens försäljningspris minus avdrag 
 
Detta är en lite annorlunda metod jämfört med de andra eftersom man inte utgår från 
något beräknat marknadspris som sedan reduceras, utan man utgår från slutproduktens 
försäljningspris. Detta blir sedan bas för internpriserna genom att avdrag görs för t.ex. 
särkostnader/standardsärkostnader eller självkostnader/standardsjälvkostnader i ett eller  
flera led bakåt. Det blir alltså en sorts negativ kostnadsbasering för internpriserna. 
Huvudmotivet för att använda sig av denna metod är att man vill lägga det huvudsakliga 
resultatansvaret på tidigare led i produktionen. 
 
Fördelarna är att man underlättar för det näst sista ledet och för den centrala ledningen att 
påverka den externa prissättningen och det fungerar någorlunda bra om det är köparens 
marknad som råder. Det underlättar också vinsthemtagning om sista ledet är ett 
dotterbolag utomlands. 
 
Nackdelarna är att det fungerar mindre bra om säljarens marknad råder och att det kan 
hålla både pris och volym nere, eftersom detta gynnar sista ledet. Det kan även påverka 
sista ledets motivation eftersom de kan känna det som en inskränkning i deras 
självständighet angående prissättningen. Det är också både svårt och tidskrävande. 
 
Om avdrag görs i flera led med olika slag av kostnader blir för- och nackdelarna också 
olika i analogi med dem som redovisades för de kostnadsbaserade internpriserna.59 

Internpriser fastställda efter förhandling 

Affärsmässiga förhandlingar 
 
Idén bakom den här metoden är att skapa en ”intern marknad” där enheterna är tänkta att 
agera på ett för företaget fördelaktigt sätt. Metoden har rekommenderats då ofullständig 
konkurrens råder och man vill decentralisera. Huvudmotivet är att enheterna ska agera 
självständigt och att bägge parter, liksom företaget, ska tjäna på internhandeln. 
 
Fördelarna med metoden är att mottagaren kan påverka priset och integrationsfördelarna 
kommer bägge parter tillgodo, samtidigt som leverantören motiveras till 
kostnadsbesparingar. Metoden skapar samförstånd och är praktisk om 
internprestationerna inte är allt för vanliga. 
 
Nackdelarna är främst att förhandlingar är tidsödande och kan gå fel om endera part är 
starkare förhandlingsmässigt, då ett centralt ingripande kan bli nödvändigt. Risken finns 
också att ansträngningar avleds och information förvanskas.60 

                                                             
59 Arvidsson (1972) s 32 
60 Arvidsson (1972) s 34 
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Korrektionsförhandlingar 
 
Med detta menas förhandlingar, eller snarare överläggningar, som syftar till att korrigera 
de internpriser som man använder sig av, för att fördela integrationsfördelarna. Vid 
mindre omfattning så blir fördelarna med metoden främst att man skapar förståelse 
mellan enheterna. Vid större omfattning så liknar metoden den affärsmässiga 
förhandlingen, med dennes för- och nackdelar.61 

Nya ansatser inom internprissättningsområdet 
 
Flera försök har gjorts att utforma nya ”bättre” internprissättningssystem, där man  bland 
annat har konstruerat olika kombinationssystem, i vilka man försöker förena det bästa 
från olika metoder. Detta har både utmynnat i modeller där man använder sig av flera 
priser parallellt på en och samma internprestation och andra där man avräknar i flera steg 
eller där man integrerar i olika steg vid resultatmätningen.62 

Olika internpris för leverantör och mottagare 
 
I denna metod så debiteras leverantören ett pris och mottagaren ett annat, differensen 
samlas upp i ett särskilt prisdifferenskonto. Två olika förslag finns: 
• Variabel tvådimensionell metod 

Leverantören krediteras den högsta av självkostnad (eventuellt plus vinstpålägg) och 
marknadspris. 
Mottagaren debiteras den lägsta av självkostnad (eventuellt plus vinstpålägg) och 
marknadspris. 
Skillnaden utgör företagets kostnad för internhandel. Om självkostnaden är högst 
visar skillnaden merkostnaden av självförsörjning och om marknadspriset är högst, 
vinsten som man går miste om genom att leverera internt. 

• Konstant tredimensionell metod 
Leverantören krediteras marknadspris. 
Mottagaren debiteras (standard) särkostnad plus andel i (budgeterad) samkostnad. 
Särkostnad (kortsiktig) och andel i samkostnad (långsiktig) redovisas separat. 
Leverantörens resultat beräknas som om han var fristående, mottagarens visar 
resultatet för kombinationen. Avsikten är att den högsta ledningen ska kunna bedöma 
och kontrollera  ekonomin på längre sikt.63 

 
Anthony & Govindarajan benämner denna metod som Two Sets of Prices, men de 
använder sig bara av den totala standardkostnaden istället för att dela upp den i två 
varianter som Arvidsson gör. Den främsta fördelen med metoden anser de vara att den 
kan fungera bra när det finns konflikter mellan de olika enheterna som bedriver 
internhandeln.  

                                                             
61 Arvidsson (1972) s 34 
62 Arvidsson (1972) s 42, Anthony et al (2001) s 208 
63 Arvidsson (1972) s 42 
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De slänger dock in en brasklapp genom att säga att det kanske inte alltid är så bra att hålla 
nere dessa konflikter, företaget kanske mår bättre av att de kommer upp till ytan och reds 
ut ordentligt. Andra nackdelar med den är att enheternas vinst blir större än företagets, 
vilket kan skapa illusionen att hela företaget går bra, när det i själva verket bara är 
enskilda enheter som gör det, företaget som helhet kanske går med förlust. Risken finns 
också att enheterna koncentrerar sig på internhandel, där de är garanterade en vinst, vilket 
kan gå ut över en, eventuellt, lönsam externhandel.64 

Avräkning i två steg 
 
Metoden med avräkning i två steg används redan ofta i cost-plus modellen.  
Alla internleveranser redovisas löpande till kostnadsvärde varefter vinstpålägget  
avräknas vid periodens slut. Idén bakom metoden är att man dessutom vill ge dels  
ett planeringsunderlag, dels fördela kostnader och vinst rättvist. Det finns tre snarlika 
varianter på metoden, men gemensamt för dem alla är att man försöker göra 
internprissättningen flerdimensionell och mer flexibel.  
 
Därmed behöver man olika värden för olika ändamål, för att välja ut det relevanta värdet 
för kort- och långsiktiga beslut, av varandra beroende eller ej, värdering av enheter och 
deras chefer, samt värderingar vid bokslut. Vilka värden som ska användas är dock 
osagt.65 
 
Denna metod kallas av Anthony & Govindarajan för Two-Step-Pricing. De tar upp det 
faktum att metoden i mycket går ut på att mottagaren reserverar kapacitet hos den 
producerande leverantören till en bestämd kostnad.  
Kan han sedan inte ta emot och sälja allt, så straffas han genom att han får betala en 
högre kostnad per enhet, vilket kan sägas vara ett straff för att han har tagit upp onödig 
kapacitet hos producenten. Kan han däremot ta emot och sälja mer än planerat så blir 
hans del av samkostnaderna mindre. Fördelarna för mottagaren är att internpriset är lägre 
än marknadspriset och för leverantören, att mottagaren blir en fast kund, vilket ger 
kontraktsfördelar. Fördelen för företaget som helhet är att planering och samordning 
gynnas. Nackdelarna är att veta hur mycket kapacitet som ska reserveras för olika 
produkter och att det vid begränsad kapacitet kan uppstå en konflikt mellan den 
producerande enhetens intresse och företagets, eftersom det kan bli lönsamt för enheten 
att sälja externt vilket företaget förlorar på.66  

Integrerad resultatmätning 
 
Detta är en metod som syftar till att försöka lösa problemet med suboptimering och 
utdragna prisdiskussioner mellan leverantör och mottagare, genom att lägga samman 
resultaten för de olika leden när man gör interna resultat- och räntabilitetsberäkningar.  

                                                             
64 Anthony et al (2001) s 211 
65 Arvidsson (1972) s 43 
66 Anthony et al (2001) s 208 
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Denna resultatintegrering kan syftas både ”bakåt” och ”framåt” likväl som både och. 
Metoden är inte så mycket en egen internprissättningsmetod, som ett försök att motverka 
internprissättningens negativa sidor och eftersom metoden leder till att resultat- och 
operativt ansvar ej sammanfaller, så löser den inte heller styrproblemen.67 

Vinstdelning 
 
Ett alternativ till two-step pricing metoden är, enligt Anthony & Govindarajan, ett 
vinstdelningssystem som säkerställer att enheternas intressen sammanfaller med 
företagets. Metoden går till så att produkten överförs till rörlig standardkostnad och  
efter det att den är såld externt så delar enheterna på förtjänsten, efter avdrag för 
marknadsförings- och rörliga kostnader.  
 
Metoden har sina fördelar främst när efterfrågan på produkten i fråga är för instabil, då 
det kanske inte går att garantera en fortsatt produktion. Den motiverar också 
marknadsföringsenheten till att se till företagets bästa, men den gör också de olika 
enheterna beroende av att denna enhet kan sälja produkten med vinst. Andra nackdelar är 
att den kan skapa konflikter över hur vinsten ska fördelas mellan enheterna.  
Detta kan leda till att företagsledningen måste lägga sig i vilket i sin tur strider mot själva 
grundprincipen med decentraliseringen som ligger till grund för att behöva ett 
internprissystem.68  

Sammanfattning av internprissättningsmetoder 
 
Marknadsprisbaserade internpriser används i första hand när styrsyftet är att 
decentralisera företaget. Kraven på en fri och fullständigt öppen marknad att basera dem 
på kan undkommas genom beräkningar på hur en operfekt marknad skulle se ut om den 
vore perfekt. Problemet är främst att dylika beräkningar är tämligen osäkra och kanske 
inte upplevs som tillräckligt exakta, vilket kan ge en förtroendebrist. Att det är så kan 
bero på flera orsaker, t.ex. så kan marknader helt saknas eller vara så instabila, att en 
tillförlitlig beräkning är i princip omöjlig. Att följa upp marknadspriserna för att göra 
egna beräkningar är också både tids- och kostnadskrävande.  
 
Problem kan också uppstå om företaget har enheter som kanske inte är så starka 
konkurrensmässigt men som ger företaget andra fördelar som gör att man vill behålla 
dem. T.ex. kan det vara fördelaktigt för företaget att själv fullt ut kontrollera 
produktionen och därmed slippa ett beroende av andra. Risken finns då att andra enheter 
som tvingas stödja den svaga enheten blir missnöjda med detta eller att de inte gör det 
alls, utan ser helt till sin egen enhets resultat, oavsett vad som är bäst för företaget som 
helhet. Risken för suboptimering är alltså stor, trots att man vid marknadsbaserade 
internpriser bör ta hänsyn till integrationsfördelarna. 
 

                                                             
67 Arvidsson (1972) s 45 
68 Anthony et al (2001) s 210 
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Kostnadsbaserade internpriser används främst när företaget antingen anser att 
marknadsprisbaserade sådana inte fungerar eller när styrningssyftet är överordnat 
bedömningssyftet. Med detta menas att man prioriterar styrningen av enheterna framför 
att ge dem den självständighet som oftast följer med en decentralisering. Då ger 
kostnadsbaserade internpriser mer kontrollmöjligheter än vad de marknadsprisbaserade 
gör. Problemen med kostnadsbaserade internpriser kan delas upp i två kategorier där den 
ena beror på hur kostnader ska definieras och beräknas. Eftersom det finns flera sätt att 
beräkna kostnader så kan olika uppfattningar om detta leda till missnöje och osämja 
mellan enheterna och företagets ledning. Den andra problemkategorin beror på det 
faktum att man går emot decentraliseringens grunder när man inte låter enheterna ta ut 
marknadspris för sina produkter bara för att handeln sker internt inom ett företag. 
Självständiga enheter borde rent principiellt inte tvingas ta hänsyn till detta utan kunna ta 
ut högsta möjliga pris. 
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Empiri 

Intervju på Karlshamns 
 
Karlshamns tillhör en av världens ledande tillverkare av högförädlade vegetabiliska 
specialfetter. Företaget levererar över hela världen och är marknadsledande i Norden och 
Östeuropa. Det största kundsegmentet är livsmedelsindustrin och Sverige är den största 
marknaden. Man har delar upp koncernen i tre affärsområden – Livsmedelsfetter, 
Tekniska produkter och Foderråvaror. Karlshamns är uppdelat i sex olika enheter, vilka 
är följande: 
 
1. Tradingavdelningen köper hem råvarorna till produktionsenheterna. 
2. Produktion råvaror här får man fram foderråvaror då man extraherar och pressar      

rapsprodukter, den fasta delen blir foder och den flytande delen blir rapsoljor. 
3. Produktion raffinaderier här raffinerar man oljor och förfinar råoljan.  
4. Anläggning som är en supportavdelningen genom att erbjuda service och underhåll.  

Här finns även verkstäder och teknisk projektering. 
5. Drift här finns ångcentralen och reningsverksamheten. 
6. Administration och marknad som företaget kör ihop samt FoU. 
 
Mellan dessa sex enheter sker det en omfattande internhandel, vilket består i Råvaror, 
Driftshjälpmedel och Tjänster. 
 
Internhandeln har varit utbredd inom Karlshamns sedan datoriseringen, man kan dock 
inte sätta ett exakt årtal på starten. Tillkomsten av ADB, gjorde det möjligt att på ett 
enklare följa upp internhandeln.  
 
Sedan 1993 har man använt det nuvarande systemet, som vi återkommer till längre fram. 
Tidigare har man använt ett system som byggde på att alla enheter var renodlade 
resultatenheter och internhandeln skedde till marknadspris, detta medförde att det till slut 
var billigare att köpa externt än internt inom företaget. Detta kan betecknas som ett 
ganska så klassiskt fel, som kan uppstå då man använder marknadspris mellan alla 
enheter. Det fanns inga fasta regler för hur de interna marknadspriserna skulle sättas, 
vilket medförde att enheterna försökte maximera sin egen vinst. De externa alternativen 
blev då fördelaktigare, då man bl.a. erhöll kvantitetsrabatter. Man tog också ut 
marknadspris på lokalhyrorna, vilket ledde till att några enheter, istället hyrde externa 
lokaler. Resultatet blev suboptimering där företaget som helhet förlorade, man stod med 
outnyttjade lokaler som kostade pengar, istället för att betala till sig själv betalade man 
till externa aktörer. 
 
De olika enheterna inom Karlshamns har både resultat- och kostnadsansvar, observera att 
samma enhet har båda sorters ansvar. Detta för att man är noga med att ha en 
kostnadsmedvetenhet i organisationen. 
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Enheterna har ganska så stor självständighet, i form av exempelvis ett visst 
investeringsansvar och förhandling av pålägg på internpriset, men det finns också klart 
uppsatta mål för hur verksamheten ska fungera. En del enheter har avkastningskrav, av 
alla enheter krävs dock en vinst som ska täcka avskrivningar.  
 
Vad det gäller olika investeringar, finns det fastlagda beloppsgränser för hur mycket 
enheterna själva får bestämma över. I annat fall får enhetschefen gå till koncernledningen 
eller vid riktigt stora investeringar, ända upp till styrelsen.  
 
Internprissättningsmetoder 
 
Företagets nuvarande praxis är att försöka hålla marknadspriser och man försöker 
bedöma utifrån marknaden vad det kostar, detta gäller främst råvaror. Det kan här 
nämnas att just företagets råvaror, som är odlade, är bland de få som har ett reellt 
marknadspris. Detta beror på att kraven på en fri och öppen marknad med fullständig 
information för alla aktörer, är relativt väl uppfyllda genom råvarubörsen i Chicago och 
hamnmarknaden i Rotterdam. Företaget lägger dock naturligtvis på sina kostnader, t.ex. 
för lagerhållning, så företagets marknadspriser skiljer sig lite från de externa. 
När det gäller internprissättning av driftshjälpmedel och tjänster, så använder man sig 
mest av verklig självkostnad plus pålägg. 
 
Företaget har skrivna mallar för hur den kostnadsbaserade internprissättningen ska se ut, 
detta skiljer beroende på vilken prestation det är. Påläggens storlek förhandlas fram 
mellan de köpande- och säljande enheterna, det sker dock under överseende av 
ekonomiavdelningen. Det uppstår sällan problem i förhandlingarna och man kommer 
oftast överens, så länge argumenten är sakliga. Det kan uppstå problem om enheterna inte 
kommer överens. Risken finns att någon part i förhandlingen känner sig underlägsen den 
andre och inte får ut det pålägg man skulle behöva, detta kan i sin tur leda till att 
motivationen sänks hos den underlägsna enheten. 
 
När internhandel sker mellan exempelvis Tradingavdelningen och någon av 
produktionsavdelningarna baseras internpriset på Råvarupris + Leveranskostnad + 
Pålägg. Pålägget är uttryckt i kr/kg och ska täcka Tradingavdelningens fasta kostnader. 
Det sker sedan en avräkning i slutet av året så att inte pålägget är skevt, då priset i så fall 
regleras. Då Tradingavdelningens pålägg endast ska täcka de fasta kostnaderna kan detta 
vara motivations sänkande, gör man en bra affär med en leverantör får man alltså inte del 
i vinsten. 
 
Syfte med internprissättningen 
 
Det främsta syftet med interndebiteringen i Karlshamns är att mäta hur mycket saker  
och ting kostar, så att kostnaderna inte skenar iväg och att man är så kostnadseffektiva 
som möjligt. Detta kan naturligtvis mätas utan internprissättning, men Karlshamns har 
valt att göra så här. Inom Karlshamns har man också ren resultatbedömning som syfte 
med sin internprissättning.  
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Styrning och motivation är också viktiga delar av internprissättningen, främst styrningen 
för att t.ex. se när det är dags att investera i ny material istället för att underhålla gammal 
och när man ska köpa in nya saker för att hålla nere kostnaderna. Motivationen att visa ett 
bra resultat, skapar en kostnadsmedvetenhet i organisationen, bl.a. vad det gäller att hålla 
anläggningarna i trim så att man utnyttjar produktionsmedlen maximalt. 
 
Problem med internprissättningen 
 
Det främsta problemet på Karlshamns när det gäller internprissättningen är hur 
resursallokeringen ska lösas, detta är många gånger en kostnadsfrågra då det är dyrt att 
mäta vad de olika prestationerna egentligen kostar. I vissa fall får man använda sig av 
fasta kontrakt, då man vet totalkostnaden som sedan fördelas ut på enheterna 
Det är svårt att få grepp om hur kostnadsfördelningen ska gå till med de övergripande 
kostnaderna, dvs de kostnader som flera enheter ska stå för och hur man ska agera om det 
reella utfallet avviker allt för mycket från det förkalkylerade. 
 
Det finns också problem med hur man ska bestämma vad som ska ligga till grund för 
utnyttjandet av tjänster. Vilken bas ska man använda sig av när man mäter? Det finns 
flera olika alternativ, t.ex. antal utförda installationer eller timtaxa.  
 
Man har även haft problem med snedstyrning, då kostnaderna för tryckluft skenade iväg 
p.g.a. läckage. Priset på tryckluft ökade kraftigt varefter enheterna klagade på de höga 
kostnaderna. Det gick åt mer energi, för att få fram samma mängd tryckluft. Efter samtal 
med ekonomiavdelningen, beslöt man att undersöka vad de höga kostnaderna berodde på 
och upptäckte läckage i vissa ledningar. Detta åtgärdades och priset återgick till det 
tidigare. 

Intervju på Svedala Compaction Equipment AB 
 
Svedala är en koncern som består av ett stort antal bolag, varav Svedala Compaction 
Equipment AB är ett. De flesta bolagen är i sin tur organiserade som mer eller mindre 
självständiga enheter. På Svedala använder man sig av, vad man kallar integrerad 
internprissättning och denna sker både mellan bolagen och mellan dess enheter. 
 
Att man använder sig av denna internprissättningsmetod beror på att man anser att 
interndebiteringen är av underordnad betydelse, det är hela koncernens resultat som 
betyder något, inte de olika bolagens eller enheternas. Till viss del kan detta tänkandet 
förklaras med att Svedala är en ledande aktör inom sin bransch, leverantör till gruv-, 
bygg- och anläggningsindustrier. Därför ser man mer till marknadsandelar och förmågan 
att ge s.k. kompletta lösningar till sina kunder, än till varje enhets resultat.  
 
Med kompletta lösningar menas att kunden kan köpa all den utrustning som han behöver 
från Svedala och inte behöver komplettera den hos någon annan aktör på marknaden.  
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Avsikten med detta är att om Svedala inte kan tillgodose kundens hela behov, så är det 
troligt att han vänder sig till en konkurrent som kan göra så, eftersom det både underlättar 
och blir billigare med en leverantör än flera, bl a beroende på att det finns ett stort 
utrymme för förhandlingar angående priset om kvantiteten är mer än ett. Man kan med 
andra ord acceptera ett mindre bra resultat om man i gengäld kan hålla ett komplett 
sortiment av sina produkter. Härmed minskar även resultatbedömningsfaktorns betydelse 
som syfte för internprissättningen. 
 
Tidigare har Svedala Compaction Equipment AB upplevt problem, framförallt i Asien, 
med pirat tillverkade anläggningsmaskiner. Till synes exakta kopior tillverkades och 
såldes med företagets namn. Problemet var av två slag, dels det låga priset som 
konkurrerade ut Svedalas egna maskiner och dels den dåliga kvalitén som gav Svedala 
dåligt rykte. 
 
Internprissättningsmetoder 
 
Själva metoden som man använder sig av är vad Arvidsson kallar ”avräkning till 
slutproduktens försäljningspris minus avdrag”. Man utgår alltså från produktens pris när 
den säljs externt och drar sedan av för kostnaderna i varje led som den sålts internt.69   
 
Tidigare har man använt sig av den s.k. cost-plus metoden med ett kostnadsbaserat 
internpris plus vinstpålägg, där pålägget förhandlades fram. Denna orsakade dock stora 
problem eftersom enhetscheferna lade mer tid och energi på att förhandla om de interna 
vinstpåläggen än vad de lade på att sälja produkterna externt. 
 
Syfte med internprissättningen 
 
Syftet med internprissättningen på Svedala är främst ett styrningssyfte, man vill kunna 
styra enheterna mot olika mål. Man definierar vissa mål som ska uppnås, vanligtvis i 
form av produktionskvoter som ska uppfyllas. På vissa enheter där inga andra 
mätningsmetoder fungerar, ställer man krav på en procentuell avkastning på arbetande 
kapital. Detta görs dock endast i undantagsfall och bara för att man vill ha någon form av 
mätning, för motivationens skull. 
 
Problem med internprissättningen 
 
Det största problemet med internprissättningen på Svedala är att för en del personal på 
försäljningsenheter, så kan metoden vara ganska abstrakt och svårförståelig eftersom den 
inskränker på deras självständighet, framför allt i slutprissättningen. Särskilt gäller detta 
för enskilda säljare på låg nivå, personal högre upp i hierarkin är mer medvetna om det 
överordnade syftet med metoden. Fördelarna med metoden är att man slipper de 
diskussioner som tidigare var vanliga om påläggets storlek och den skapar heller inga 
problem med suboptimering. Ytterligare en nackdel är att man inte, via 
internprismetoden, håller någon direkt kontroll på kostnaderna. 
                                                             
69 Arvidsson (1972) s 32 
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Intervju på Landstinget Blekinge 
 
Internhandeln inom Landstinget sker mellan förvaltningarna Primärvården, Psykiatrin, 
Sjukhuset och Tandvården, samt tre resultatenheter som är MA-Blekinge 
(materialavdelning), Landstingsfastigheter och Thorax. Förvaltningarna har 
kostnadsansvar. Resultatenheterna ska serva de övriga sjukvårdsförvaltningarna.  
Inom sjukhuset finns serviceenheter- och avdelningar i form av röntgen, lab, städ och 
kök, vilka säljer sina tjänster till självkostnad. Kärnverksamheten utgörs av klinikerna 
och dessa är de slutliga kostnadsbärarna. 
 
Thorax är en ren resultatenhet och arbetar mer som ett vanligt företag. Man tar patienter 
från Blekinge, Kronoberg och Skåne. Resultatenheten ska visa positivt resultat i första 
hand och i andra hand tittar man på budget, men det viktiga är inte att man håller 
budgeten så länge resultatet är positivt. Det kan jämföras med de övriga enheterna, som 
är mer budget styrda och ska gå jämt upp.   
 
Landstinget kan inte påverka sina intäkter, då dessa utgörs av skatteintäkter.  
 
I början av 1990-talet utarbetades ett dokument för hur internprissättningen ska gå till. 
Dokument innehåller bl.a. att ingen vinstmaximering får ske, internpriserna ska baseras 
på självkostnad, även för resultatenheterna och att intern handel ska ske i första hand. 
 
Internprissättningsmetoder 
 
Landstinget använder självkostnadspris baserad på standard för sin internprissättning.  
 
Priser på vad olika patient undersökningar kostar har man tagit från den prislista som 
Skånes Landsting har tagit fram, som även dessa byggs på självkostnad. Notera att man 
alltså inte har utarbetat något eget prisunderlag för fastställandet av internpriser.  
 
Materialinköp till förvaltningarna görs till inköpspris från MA-Blekinge, deras fasta 
kostnader täcks sedan genom ett s k ”abonnemang”, där MA-Blekinges fasta kostnader 
fördelas ut på avdelningarna, beroende på deras köpandel av den totala försäljningen. 
 
Syfte med internprissättningen 
 
Det främsta syftet för internprissättningen inom Landstinget är styrning, för att öka 
enheternas kostnadseffektivitet. En del i detta är att räkna fram kostnad per patient (KPP), 
som beskriver vad t.ex. en viss diagnos kostar. 
KPP anses vara det viktigaste skälet till att internpriser används, men även att se vad 
processen kostar och var kostnadsdrivarna finns.  
 
Ett annat syfte är att skapa en kostnadsmedvetenhet hos de medicinska beslutsfattarna, 
vilket innebär ett försök att stäva en begränsning av konsumtionen. Exempelvis att man 
tänker efter innan man skickar iväg patienter till röntgen, prover till analys etc. 
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Motivation har också kommit in som ett syfte, då enheter som tidigare visade underskott i 
budgeten nu får betalt för sina tjänster, vilket har medfört en mer motiverad personal. Då 
man idag ser en patient som en intäkt, istället för som tidigare en kostnad. 
 
Problem med internprissättningen 
 
Det finns många problem med internprissättningen inom Landstinget. Det grundläggande 
problemet är att man inte ska gå med vinst, blir det överskott i en enhet, bidrar det med 
att det blir underskott i en annan. Vidare skapar volym ökningar positiva resultat, då man 
använder självkostnad baserad på standard, hur ska man hantera detta, svårt att veta när 
man inte kan känna av någon marknad. 
 
Man använder samma pris både för intern- och externhandel, detta har medfört en viss 
suboptimering av de fasta kostnaderna.  
 
På senare år har man fått in mer företagstänkande i Landstinget tillsammans med det 
offentliga tänkandet, detta skapar problem man befinner sig i en värld men låtsas att det 
är två. Samtidigt som man ökar kostnadsmedvetenheten, får man inte försumma 
sjukvårdens primära syfte att vårda patienter, även om det medför större kostnader än 
intäkter. 
 
Suboptimering kan förekomma då en enhet gör någon annan enhets arbete, de fasta 
kostnaderna finns ju kvar ändå. 
Exempel: När primärvården inte skickar t.ex. prov till labbet för analys, utan med någon 
enkel analysmetod utför det hela själva. Detta får inte ske, kan dock vara svårt att 
motivera för enheten att Landstinget förlorar totalt sett, trots att enheten tjänar på det. 
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Analys 
 
I detta avsnitt analyseras vår empiriska data utifrån analysmodellen nedan.  
Vi sammankopplar här teorin med praktiken, företagen analyseras enskilt utifrån 
analysmodellen. 
 
Det mest grundläggande för företaget när det gäller internprissättning är vilken situation 
det befinner sig i, det är utifrån denna som resten bestäms. Det första som kan härledas 
från situationen är vilket syfte som företaget har med internprissättningen och detta är 
som bekant i vårt fall styrning. Utifrån situation och syfte bör sedan den 
internprissättningsmetod, som enligt teorin, minimerar problemen användas.  
Alla internprissättningsmetoder som det finns att välja mellan, orsakar oftast något eller 
några problem. Dessa problem måste man vara medveten om och därför påverkar dessa 
till viss del valet av internprissättningsmetod. 

Figur 5.1 Analysmodell 
 

Analys av Karlshamns 
 
Situation 
 
Yttre miljö: Företaget kan ses som en relativt liten aktör på de olika marknaderna de 
verkar på. Konkurrensen kommer inte bara ifrån andra tillverkare av vegetabiliska fetter, 
utan även från fetter som framställs ur fossila bränslen, dvs råolja. Man har dock en större 
andel av den svenska hemmamarknaden.  
 
Priser och villkor för råvaror kan inte påverkas av företaget i någon större utsträckning 
eftersom dessa bestäms på råvarubörsen i Chicago, USA och hamnmarknaden i 
Rotterdam, NL. Företaget har en något udda situation, i den meningen att priset på deras 
egna råvaror kan skifta stort beroende på exempelvis bra eller dåliga skördar världen 
över. Samtidigt konkurrerar man med företag som använder sig av fossila bränslen, som 
även de varierar starkt, men beroende på helt andra orsaker, oftast av politisk karaktär. 
Detta gör att man lätt hamnar i situationer, där man inte har någon möjlighet att själv 
påverka sin konkurrenssituation. 
 
 
 

SITUATION
- Struktur/Org.

- Yttre miljö

SYFTE
- Styrning

IP-METOD PROBLEM
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Struktur och organisation: Vi kan se att det finns ett stort beroende och samarbete mellan 
enheterna på Karlshamns genom att de har en bunden tillverkningskedja utan några större 
externa alternativ. Med en bunden tillverkningskedja menar vi att de olika enheterna 
inom företaget inte har alternativet att köpa eller sälja halvfärdiga produkter.  
När råvarorna väl har kommit in i tillverkningsprocessen lämnar de inte den förrän de är 
färdigtillverkade. På samma sätt köps inte något halvfabrikat in för att sedan färdigställas.  
Det vill säga att graden av vertikal integration är hög enligt Eccles, vilket Benke et al (se 
s 14) också tar upp men benämner det som olika grader av differentiering, i Karlshamns 
fall låg differentiering.  
 
Vi anser att företagets enheter inte har den stora självständigheten som de själva säger sig 
ha. De har begränsande befogenheter vad det gäller investeringar och direktiv att intern 
handel ska ske i första hand. Vi anser att informationsflödet mellan enheterna och 
ledningen är ganska bra då de har regelbundna informationsmöten med olika grupper. 
Dessa möten sker dagligen, vecko- eller månadsvis, hur ofta beror på vilken grupp som 
har möte. Genom detta så ökas integrationen samtidigt, vilket enligt vår mening har 
medfört en ökad helhetssyn ute i enheterna.  
 
Enligt Eccles modell (se s 12) ser vi att företaget sedan införandet av det nuvarande 
interprissystemet rört sig från den samordnade organisationen mot den kooperativa 
organisationen. Detta beror på att tidigare hade alla enheter rent resultatansvar och handel 
fick även ske externt. Företagets begränsningar beträffande enheternas befogenheter har 
påverkat förflyttningen.  
 
Syfte 
 
Enligt Arvidssons modell (se s 16) ser vi att Karlshamns använder sig av ramstyrning 
med inslag av målstyrning som styrmedel. Detta känns igen genom att företagsledningen 
sätter upp ramar för att få önskat beteende, i Karlshamns fall att ledningen sätter upp 
vissa mål för verksamheten och sen är det upp till enheterna att försöka uppfylla dessa.  
 
Enligt vår mening stämmer Karlshamns styrsyften mycket väl överrens med de som 
Arvidsson tar upp (se s 18). Man får med hjälp av internprissättningen fram ett bra 
underlag för budgeteringen, då man har en större kontroll av vad olika prestationer 
kostar. Vidare har styrsyftet medfört en bättre lönsamhetsbedömning och planering, då 
man exempelvis märker att en investering i en ny maskin är mer lönsam än underhåll av 
denna. Vi anser att styrningen inom Karlshamns i slutändan handlar om prissättning av 
produkterna. 
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IP-Metod 
 
Karlshamns påstår sig i första hand använda marknadsprisbaserade internpriser.  
I de flesta fallen finns det externa priser som enkelt kan appliceras internt men i vissa  
fall så fungerar inte denna metod. I dessa fall använder man sig av en egenhändigt 
konstruerad metod som går ut på att man beräknar internpriser utifrån produktens 
tillverkningskostnader, på samma sätt som man beräknar de externa priserna.  
Denna metod skiljer sig från teorin som förespråkar att man beräknar ett hypotetiskt 
marknadspris eller priset hos en tänkt konkurrent. Vi anser att man på Karlshamns lurar 
sig själv att man använder sig av marknadsprisbaserade internpriser medan man i själva 
verket mestadels använder sig av kostnadsbaserade internpriser, antingen i form av 
verklig självkostnad plus pålägg, s k cost-plus, eller av särkostnad + alternativkostnad, i 
de fall då man använder sig av externa prisjämförelser. 
 
Om man ser till den internprissättningsmetod som Eccles rekommenderar, då företaget 
rör sig mot den kooperativa organisationen, borde Karlshamns använda sig av 
självkostnad. Denna självkostnad ska byggas på antingen verklig kostnad eller 
standardkostnad. 
 
Vi anser att Karlshamns utifrån sin situation och sina styrsyften, använder sig av en 
internprissättningsmetod som i bästa fall kan anses nöjaktig. Dessutom har man en 
tvetydig definition av sin internprissättningsmetod, då man säger sig använda 
marknadspris, när det enligt vår mening handlar om antingen s k cost-plus eller 
särkostnad + alternativkostnad. 
 
Problem 
 
Karlshamns har utifrån teorin stött på några problem som direkt kan kopplas till den 
internprissättningmetod som de använder. I fallet med tryckluftsproblemet (se s 35), 
beror problemet med det höga internpriset på att man använder verklig självkostnad.  
Den levererande enheten fick täckning för sina kostnader, medan den mottagande enheten 
tvingades betala det högre priset och problemet uppdagades inte förrän priset var 
fördubblat. 
 
Ett annat problem är att mäta vad prestationer kostar. Detta är en dyr kostand för 
företaget och är tidskrävande. Även detta problem beror på att man använder verklig 
självkostnad och därför vill veta exakt vad prestationerna kostar. 
 
Enligt vår mening borde man bygga självkostnaden på standard, för att mottagande  
enhet inte ska behöva betala för eventuell ineffektivitet hos den levererande enheten.  
Detta skapar också incitament hos den levererande enheten att öka effektiviteten, vilket 
leder till att kostnadsmedvetenheten ökar. 
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I Karlshamns fall med tryckluftsproblemet hade den levererande enheten fått stå för 
kostnaderna. Detta borde ha medfört att problemet hade uppdagats och åtgärdats på ett 
tidigare stadium. När det gäller kostnadsmätning av prestationer, är standardkostnad ett 
bra sätt att spara både pengar och tid.     

Analys av Svedala Compaction Equipment AB 
 
Situation 
 
Yttre miljö: Företaget är en av de största aktörerna på de två marknader som man 
befinner sig på, vilka är bygg/anläggning och mineralbearbetning. Den yttre miljön är 
mycket viktig för Svedala, eftersom deras position på marknaderna är sådan att den ger 
återverkningar både vad det gäller företagets struktur, organisation och styrning, mer om 
detta nedan. Konkurrensen består av företag från hela världen, det krävs ett heltäckande 
produktsortiment för att överleva, då kunderna främst efterfrågar helhetslösningar. 
Om kunden efterfrågar ett visst antal produkter och företaget inte kan presentera 
samtliga, är risken stor att kunden vänder sig till en konkurrent som kan presentera 
samtliga produkter som kunden efterfrågar. 
 
I normala fall är pris och kvalité de viktigaste konkurrensfaktorerna, men i Svedalas fall 
finns det alltså ytterligare en, nämligen sortimentet. Av Svedalas tre konkurrensfaktorer 
så är det mest priset som man kan påverka och laborera med, men detta förutsätter att 
man har koll på konkurrenternas pris, dvs alternativkostnaden. Om man håller koll på 
detta finns det en teoretisk möjlighet, att man omedvetet använder sig av särkostnad + 
alternativkostnad.  
 
Struktur och organisation: Enligt vår mening finns det ett stort beroende och samarbete 
mellan de olika enheterna, då man ser till företaget som helhet före den enskilda enheten. 
Samtidigt har enheterna ett stort självstyre, då det även handlar om dotterbolag. 
Den vertikala integrationen mellan enheterna är hög, p.g.a. att man kompletterar varandra 
bra, då företaget är tvunget att kunna leverera en fullständig lösning till kunden. 
Graden av differentiering är låg, enligt Benke (se s 14). Företaget producerar i och för sig 
produkter som vänder sig till olika marknader, men dessa marknader är ganska så 
likartade.  
 
Enligt Eccles modell (se s 12) ser vi att företaget befinner sig i den samordnande 
organisationen, detta p.g.a. hög vertikal integration och enheternas stora självständighet. 
 
Syfte 
 
Enligt Arvidssons modell (se s 16), ser vi att Svedala använder sig av målstyrning 
tillsammans med ramstyrning som styrmedel. Detta då enheterna har vissa mål som 
består av kvoter som ska uppfyllas, dvs ett visst antal produkter ska produceras.  
Den producerande enhetens ekonomiska resultat är av underordnad betydelse, då 
koncernens resultat är det primära.  
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Går en enhet med långvarigt underskott kan det dock bli aktuellt med åtgärder, vilket kan 
ses då två bolag har avyttrats. Ramstyrning består av att restriktioner gällande 
internprissättning finns, då internpriserna bygger på produkternas slutpris. 
 
Vi ser inget större överensstämmande mellan Arvidssons styrsyften (se s 18) och 
Svedalas. Detta p.g.a. företagets marknadsposition, där det ekonomiska tänkandet får stå 
tillbaka lite grann för kvotmålen och då internprissättningen mestadels är en ekonomisk 
metod får även den en underordnad betydelse som underlag för företagets styrsyfte.   
 
IP-Metod 
 
Företaget använder sig av ”avräkning till slutproduktens försäljningspris minus avdrag” 
som är en ganska udda variant på marknadsprisbaserade internpriser. Metoden lägger 
merparten av ansvaret hos de tillverkande bolagen, inte hos försäljningsenheterna, och 
den har framför allt fördelar när köparens marknad råder vilket är fallet med Svedala.  
 
Enligt Eccles så har den samordnande organisationen svårast att välja en bra  
internprissättningsmetod, då det inte är självklart om det är kostnads- eller 
marknadsbaserade internpriser, som är det bästa valet. Valet måste därför ske utifrån 
företagets specifika situation. 
 
Genom den metod som Svedala använder slipper de långa och segslitna förhandlingar 
mellan enheterna som ofta är vanligt förekommande i denna typ av organisation.  
I vårt tycke har Svedala valt en metod som fungerar bra för dom i den situation som de 
befinner sig i. Då bl.a. metoden underlättar vinsthemtagning om sista ledet är ett 
dotterbolag utomlands, vilket är fallet med Svedala. 
 
Huvudmotivet både för Svedala och enligt teorin, för att använda sig av denna metod är 
att man vill lägga det huvudsakliga resultatansvaret på det näst sista ledet i tillverkningen. 
Till viss del kan detta bero på att det sista ledet består av enskilda säljare som har väldigt 
liten förståelse för företagets önskemål om hur företaget ska styras och en tvivelaktig 
lojalitet gentemot företaget. Därför vill man inte ge dem möjligheten att själva sätta priset 
eftersom man då kan få stora suboptimeringsproblem. 
 
Problem 
 
Svedala har problem med att få försäljningspersonal i slutledet att förstå företagets 
strategi i prissättningsfrågan, vilket stämmer väl överens med teorin i ämnet, när det 
gäller den internprissättningsmetoden de använder sig av. Enligt vår mening borde det 
även kunna bli problem om man säljer en produkt för mindre än dess självkostnad, 
eftersom man då riskerar att hamna på ett internpris som understiger noll. Detta borde i 
sin tur ge tvivelaktiga signaler till de olika enheterna, som skulle kunna uppfatta det som 
att det är helt i sin ordning att producera till kostnader som överstiger värdet av det 
producerade. Detta gör att det finns ett stort behov av en kostnadskontroll.  
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Det enklaste alternativet är som tidigare nämnt, särkostnad + alternativkostnad, vilket gör 
att vi åter igen ställer oss frågan om denna metod används omedvetet. 
 
Företaget använde tidigare s k cost-plus med förhandlat pålägg för sin internprissättning, 
vilket skapade stora problem. Det största problemet var det förhandlade pålägget och det 
stämmer väl överens med vad teorin anser vara en nackdel med förhandlade internpriser. 
De olika enhetscheferna lade sin kraft på segslitna förhandlingar om de interna 
vinstpåläggen, istället för att på försäljning av produkterna externt. Detta problem var 
anledningen till att företaget bytte till den nuvarande internprissättningsmetoden. 

Analys av Landstinget Blekinge 
 
Situation 
 
Yttre miljö: Landstingets yttre miljö består bl.a. av närliggande landsting, då patienter 
idag har möjlighet att välja var man vill behandlas. Vi ser också att folkmängden är av 
betydelse, då intäkterna till 70% består av skatter. Ett exempel på detta är om 
invånarantalet ökar med tusen personer, innebär det en intäktsökning med 13 miljoner kr. 
Staten är en annan viktig del av Landstingets yttre miljö, då en stor del av intäkterna 
utgörs av olika statsbidrag. Det förekommer även ett stort samarbete med kommunerna, i 
olika vårdprogram. Enligt vår mening består alltså Landstingets yttre miljö främst av 
olika offentliga verksamheter. I ett strikt konkurrenshänseende har Landstinget en något 
ovanlig situation, i det att omgivande landsting och kommuner är konkurrenter och 
samarbetspartners i ett. 
 
Struktur och organisation: Enligt vår mening finns det ett stort samarbete mellan 
enheterna inom de olika förvaltningarna och resultatenheterna. Det förekommer också 
samarbete och ett starkt beroende mellan förvaltningarna och resultatenheterna. 
Detta medför enligt vår mening, att graden av vertikal integration är hög inom hela 
organisationen. Graden av differentiering är låg, enligt Benke (se s 14). Detta beroende 
på att organisationen möter en sorts marknad, dvs människor i behov av vård. Enligt vår 
mening är det svårt att definiera någon direkt marknad för ett landsting.  
 
Vi anser att självständighetsgraden hos enheterna är liten, detta p.g.a. att det handlar om 
en offentlig organisation där de högsta besluten tas av politiker. Dessutom styrs enheterna 
av en strikt budget, detta medför att de är väldigt begränsade i sina handlingar. Ledningen 
försöker få enheterna att tro att de ha större självständighet, än vad de har. Detta genom 
att enheterna numer får tillgodoräkna sig intäkter för utförda prestationer.   
 
Enligt Eccles modell (se s 12), ser vi att organisationen är en kooperativ organisation då 
både den vertikala integrationen är hög och graden av självständighet är låg. 
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Syfte 
 
Enligt Arvidssons modell (se s 16), ser vi att organisationen använder sig av ramstyrning 
med snäva ramar, på gränsen till programstyrning. Ledningen sätter upp tydliga 
budgetramar som enheterna ska följa, då de flesta enheterna har kostnadsansvar. 
Enheterna är också inskränkta till att intern handel ska ske i första hand samt att 
internpriserna är fastställda av ledningen. 
 
Enligt vår mening stämmer till viss del Landstingets styrsyften överens med det syften 
som Arvidsson tar upp (se s 18). Internpriserna används som en del i underlaget i 
budgetarbetet. Vi har funnit det felaktigt då man hämtar priserna på prestationerna från 
Skåne landstings prislista.  
Internpriserna används också vid kontroll och planering av de olika enheterna, då 
internprissättningen ökar kostnadsmedvetenheten ute i organisationen.  
 
Internpriset används enligt vår mening också till styrningen i vissa fall istället för direkta 
direktiv, för hur verksamheten ska skötas. Exempel på detta är att en enhet kan uppleva 
det mer positivt om de direkt ser sambandet mellan kostnader och utförda prestationer, än 
om direktiv kommer uppifrån som säger att ni ska t.ex. ”dra in på onödiga analyser”.  
 
IP-Metod 
 
Landstinget påstår sig använda självkostnadspris baserat på standard. Om man ser till den 
sort av internprissättningsmetod som Eccles rekommenderar, använder sig Landstinget av 
rätt metod då Landstinget är en kooperativ organisation. Enligt Eccles mening skulle det 
inom förvaltningarna inte behövas någon internprissättning utan ett bra och väl utbyggt 
budgetsystem skulle kunna fungera lika bra.  
 
Enligt vår mening är internprissättning ett bra sätt för att öka kostnadsmedvetenheten i 
organisationen. Vi tycker däremot att det första Landstinget borde göra är att bygga sin 
internprissättning på de egna kostnaderna och inte på de kostnader som Landstinget 
Skåne har. Det man i realiteten använder sig av i dagsläget är ju alternativkostnad. 
 
Vi anser att Landstinget gör delvis rätt, med undantag för att man använder sig av ett 
annat landstings prislista, när de använder sig av självkostnad baserad på standard. Vissa 
prestationer utförs dock så sällan, att det vore enklare och mer tidsbesparande att använda 
sig av särkostnad, då det kan vara svårt att räkna fram en standardkostnad, särskilt som 
man ju redan använder sig av alternativkostnaden.  
 
Problem 
 
Problemen inom Landstinget stämmer väl överens med teorin, då man använder 
internprissättningen i olika styrsyften kan det medföra en viss snedstyrning. Enligt vår 
mening sker detta vid volymförändring, då den relevanta kostnaden inte längre stämmer 
jämfört med den beräknade självkostnaden.  
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Detta kan exempelvis medföra att en enhet visar positivt resultat, medan en annan enhet 
visar negativt resultat, då priset på prestationerna är för höga. Enheter som visar negativt 
resultat kan drabbas av snedstyrning, i form av t.ex. effektiviseringskrav, då det 
egentligen handlar om felaktig prissättning. Detta kan också slå fel mot enheter med 
positivt resultat, i form av t.ex. mindre anslag. Meningen men enheterna inom 
Landstinget är ju att de ska gå jämt upp, då man bara rör sig med en viss summa pengar. 
Vi anser att problemet med volymförändring, består i Landstingets mål att enheterna ska 
visa nollresultat.  
 
Enligt vår mening är Landstingets största problem att de blandar det offentliga tänkandet 
med ett affärsmässigt tänkande, utan möjlighet att genomföra nödvändiga organisations 
förändringar. Detta då man inte kan påverka omgivningen mer än marginellt, exempelvis 
svårt att öka antalet kunder etc. Ur ett positivt perspektiv har det affärsmässiga tänkandet 
medfört en kostnadsmedvetenhet i organisation, som inte funnits tidigare.  
Vi anser att det som krävs är att man behöver få ett perspektiv på kostnaderna kontra 
verksamheten. Som det är nu är kostnadstänkandet överordnat den verksamhet man har 
att bedriva, vilket leder till att man glömmer bort det primära syftet med verksamheten. 
Det som behövs är en balans mellan offentligt- och affärsmässigt tänkande. 
 
Slutsats 
 
Situation 
 
Vår slutsats när det gäller situation, är att konkurrensen är den kritiska faktorn. Det är  
denna situation som ger förutsättningarna, för alla andra situationer. Konkurrensen skiljer 
sig mellan de tre företagen. Inte så mycket mellan Svedala och Karlshamns, men mellan 
de två och Landstinget. Svedala och Karlshamns är båda mycket konkurrenskänsliga, i 
synnerhet Svedala, medan Landstinget är minst konkurrenskänsligt. Detta märks inte 
minst på vilken tyngdpunkt företagen lägger på sin internprissättning. 
 
Företagets situation är grunden till att i slutändan använda den internprissättningsmetod 
som är bäst för företaget, dvs minimera problemen. Den tendens vi kan se är att, ju 
mindre konkurrensutsatt företaget är, desto mindre viktig är internprissättningen. 
Landstinget har svag konkurrens och dess internprissättning existerar mest för att skapa 
ett kostnadsmedvetande. Karlshamns har en stark men relativt normal konkurrensituation 
och de använder internprissättningen för att möta detta, precis som i teorin. Svedala är  
utsatt för en mångfacetterad konkurrenssituation och de använder sig också av den mest 
avancerade internprissättningsmetoden, för att möta detta.  
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Syfte 
 
Slutsatsen av styrning, är att i de tre fallen ligger ramstyrning, som någon slags 
grundstyrning för verksamheterna, detta i kombination med någon övrig styrform.  
I decentraliserade organisationer med internprissättning, behövs det vissa ramar för hur 
den interna handeln mellan enheterna ska gå till, t.ex. att intern handel ska ske i första 
hand, utrymmet för förhandling av vinstpålägg etc. I annat fall kan det uppstå stora 
problem, vilket exempelvis tidigare har skett inom Karlshamns, då man tillät enheterna 
att välja fritt om varor och tjänster skulle köpas internt eller externt. 
 
Slutsatsen av styrsyften är att dessa är viktiga för företagens internprissättning, dock kan 
de specifika syftena skilja sig åt, beroende på vilka effekter man vill få ut och vilka andra 
styrmetoder man använder sig av. Den generella slutsatsen blir att det handlar om 
kontroll, planering och i slutändan prissättning av produkter. 
 
IP-Metod 
 
Slutsatsen vi kan dra utifrån internprissättningsmetoder som de tre fallföretagen 
använder, är att de med hänsyn till situation och syfte ligger någorlunda rätt i 
användandet av metod. Det är dock svårt att säga om de verkligen använder sig av de 
metoder, som de påstår sig göra. Omedvetet verkar ofta särkostnad + alternativkostnad 
finnas med i bilden. En större kunskap om teorin kring olika internprissättningsmetoder 
inom företagen, skulle öka möjligheterna att använda den bästa metoden, utifrån varje 
företags situation och syfte med sin internprissättning.  
 
Problem 
 
Slutsatsen vad det gäller problem i de tre fallföretagen, är att problemen jämfört med 
teorin i stor utsträckning hänger ihop med vilken internprissättningsmetod man använder.  
Den främsta anledningen till överensstämmandet mellan praktik och teori, är Arvidssons 
omfattande undersökning som ligger till grund för hans böcker i ämnet. Det är dock 
ganska förvånansvärt att situationen för trettio år sedan, stämmer så väl överens med 
dagens situation.  
 
En ökad kunskap i teorin, medför att man på ett bättre sätt skapar förståelse för de 
problem, som man upplever. Man får också en viss framförhållning, då man vet vilka 
problem som kan uppstå och kan minimera effekterna på ett tidigt stadie. 
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