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Sammanfattning 
 

Svensk titel: Internprissättning – en fallstudie av en svensk koncern 

Engelsk titel: Transfer Pricing – a case study of a Swedish corporate group  

Författare: Andreas Kimmehed och Joakim Lindholm  

Färdigställd (år): 2009  

Handledare: Arne Söderbom 

 

Denna studie presenterar resultaten från en fallstudie som syftade till att beskriva hur en stor, 

svensk multinationell koncern valt att utforma sitt internprissystem, samt att beskriva 

orsakerna till dessa val och vilka effekter de har medfört. Vi har valt att främst granska deras 

internprisförhållande på den svenska marknaden, för att få en bättre och mer detaljerad bild av 

hur internprissättningen går till. 

 

Uppsatsen är grundad på en kvalitativ metod där vi utgått ifrån en abduktiv ansats. Våra 

primärdata består av personliga intervjuer. Vi har tolkat det insamlade materialet, det vill säga 

letat efter orsaker, samt försökt hitta kopplingar till teorin och tidigare studier, alltför att skapa 

ökad förståelse inom området. 

 

Vi har kommit fram till att koncernen idag använder sig av en marknadsbaserad metod 

mellan affärsgrupperna samt metoden avräkning till standardkostnad inom affärsgrupperna. 

Koncernens främsta syfte med internprissättningen är att skapa rättvisa, enkelhet, samt 

kostnadsmedvetenhet. De viktigaste slutsatserna av studien är: 
 

 Marknadsbaserade internpriser mellan räntabilitetsenheter anses vara populärt inom 

tillverkande koncerner, för att skapa rättvist pris. 

 Det kan vara svårt att hitta ett rättvist marknadspris om det inte finns identiska 

produkter på marknaden. 

 Uppskattade marknadspriser kan tendera att utmynna i interna prisförhandlingar, 

vilket mer liknar en förhandlingsbaserad metod.  

 Decentralisering av ansvar medför risk för suboptimering och bristande 

kommunikation mellan enheterna. 

 Suboptimeringar kan ske eftersom enheterna mer ser till sin egen fördel än till 

företagets. 

 Internprissättning är en riskfaktor för skapandet av konflikter. 

 Kostnadsbaserade internpriser är tillämpliga när tillverkande enheter är inblandade. 

 Kostnadsbaserade internpriser kan öka kostnadsmedvetenheten. 

 

 

Nyckelord: Internprissättning, Decentralisering, Ansvarsfördelning  

http://tyda.se/search/corporate%20group


  

Abstract 
  

Swedish title: Internprissättning – en fallstudie av en svensk koncern 

English title: Transfer Pricing – a case study of a Swedish corporate group 

Authors: Andreas Kimmehed och Joakim Lindholm  

Published (year): 2009  

Tutor: Arne Söderbom 

 

This study presents results from a case study, which purpose was to describe how a big, 

Swedish multinational corporate group chosen to develop its transfer price system and to 

describe the reasons for these choices and what effects they have caused. We have chosen to 

primarily examine their internal price ratio on the Swedish market, for a better and more 

detailed picture of how the transfer pricing operates. 

 

The essay is based on a qualitative method where we used an abductive approach. Our 

primary data consists of personal interviews. We have interpreted our collected material that 

is looking for causes, and tried to find links to theory and previous studies, all too create 

greater understanding in the field. 

 

We have found that the corporate group currently uses a market-based approach between 

business groups and a transfer price method based on standard costs in the business groups. 

The corporate group's primary objective of transfer pricing is to promote fairness, simplicity, 

and cost awareness. The main conclusions of the study are: 

 

 Market-based transfer prices between profitability units are considered to be popular 

within the manufacturing corporate group, to create a fair price. 

  

 It can be difficult to find a fair market price if there’s no identical products on the 

market. 

 

 Estimated market prices may tend to result in internal price negotiation, which is more 

like a negotiation-based approach.  

 

 Decentralization of responsibilities involving a risk of suboptimation and lack of 

communication between the units. 

  

 Suboptimations can occur because the units are more interested in their own advantage 

than to the company’s.  

 

 Transfer pricing is a risk factor of creating conflicts.  

 

 Cost-based transfer prices are applicable when production units are involved. 

 

 Cost-based transfer prices can increase cost-awareness.  

 

 

Keywords: Transfer pricing, Decentralization, Responsibility distribution 
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1. Inledning 
 

Vi kommer i detta kapitel tydliggöra bakgrund och problem som kandidatarbetet ska 

avhandla. Därefter presenteras syftet med uppsatsen tillsammans med vilka frågeställningar 

vi ämnar utreda. Tillsist anges de avgränsningar som är tänkt att göras. 
  

  

1.1 Problembakgrund 

 

Internprissättning är en viktig del av ekonomistyrning och diskussionen om hur detta ska 

utformas är en ständig fråga (Olve & Samuelson, 2008). Allt eftersom företag växer ökar 

behovet av att dela in verksamheten i olika funktioner, affärsområden eller 

verksamhetsgrenar. Av detta medföljer också en ökad delegering av arbetsuppgifter och 

befogenheter. Självständiga företag bildas och konsekvenserna av detta blir att 

samordningsproblemen och kontrollproblemen ökar i omfattning och betydelse. 

Samordningsproblemet är till stor del ett informationsflödesproblem och det gäller att avgöra 

vilka interna relationer som finns mellan enheterna i företaget. Dessa enheter kan vara 

självständiga divisioner som verkar inom samma koncern och handlar med varandra, vilket i 

sin tur skapar en intern marknad (Lantz, 2000). När de olika divisionerna handlar med 

varandra uppstår det interna prestationer, alltså de varor och tjänster som flödar mellan 

divisionerna. Dessa interna prestationer måste sedan prissättas, vilket leder till att det bildas 

ett internpris. Internprissystemet är slutligen hela det området som innefattar sättande, 

fastställande och användande av priser inom ett företag (Olve & Samuelson, 2008). 

 

Internpriser har skapats för att enheterna i ett företag ska kunna stödja varandra. Det är alltså 

ett medel för att se till att den säljande enheten får betalt, och att det tillkommer en kostnad för 

den köpande enheten. Hur internprissättningen styrs i ett företag beror på hur mycket ansvar 

som ledningen vill ge till de olika enheterna. Ledningen kan alltså välja att helt själva 

bestämma priserna och hur mycket varor som ska flöda mellan enheterna, eller så delegeras 

detta ansvar ut till enheterna själva. Genom att dela ut ansvaret till varje enhet så bildas ett 

mer sammanhållet ansvar för deras intäkter och kostnader (Ax, Johansson & Kullvén, 2005). 

Ett syfte med internprissättning är att det möjliggör decentralisering och ökat lokalt 

ekonomiskt ansvar, vilket medför att ledningen kan koncentrera sig på de mer centrala 

frågorna (Olve & Samuelson, 2008). Internpriser påverkar också medarbetarnas sätt att agera. 

Utan internpriser finns en risk till att medarbetarna använder resurser utan att tänka sig för, 

vilket skulle leda till ett onödigt slösande. Ett annat syfte med internprissättning kan därför 

vara att påverka medarbetarna till rätt handlingar. Det blir sannolikt lättare att agera mer 

sparsamt om det går att se hur mycket varje resurs som används kostar. Detta i sin tur kommer 

att leda till att det förbrukas mindre resurser. Ett problem som ofta uppkommer är dock att 

internpriset inte är optimalt. Det blir alltså antingen för högt eller för lågt, vilket i sin tur kan 

leda till att resurserna inte kommer att utnyttjas fullt ut (Ax et al., 2005). 

 

Det är också lätt att det uppkommer konflikter vid bestämmelser kring vilket internpris som 

ska användas, vilket blir tidkrävande och kostsamt för verksamheten. Det kan skapas 

maktkamper mellan enheterna då de tycker att fel internpris är satt och den köpande enheten 

tycker sig få betala ett för högt pris. Det bildas då ett missnöje hos de båda parterna, och 

onödiga diskussioner uppkommer (Ax et al., 2005). Det finns många olika metoder för 

internprissättning. Tendensen i Sverige har varit att kostnadsbaserade metoder som tidigare 



2 

 

varit väldigt populära nu håller på att ersättas av så kallade marknadsbaserade metoder 

istället. Skälet till detta har varit att räntabilitets- och resultatenheter har blivit vanligare. Det 

har heller inte visats sig finnas någon optimal metod för alla företag att använda. Vilken 

metod företaget väljer beror på vilken situation de befinner sig i (Olve & Samuelson, 2008).  

 

1.2 Problemdiskussion 

  

Internprissättning är ett stort problem som många företag handskas med och det uppstår 

ständigt diskussioner om hur bl.a. de interna prestationerna ska värderas (Olve & Samuelson, 

2008). Internprestationer mäts i syfte att skapa bättre förutsättningar för ekonomisk styrning 

av enheter (Kullvén, 1994). För att en organisation framgångsrikt ska kunna uppnå sina mål 

och visioner, är det av stor betydelse hur organisation och styrsystem är utformade. 

Styrsystemen är till för att hjälpa ledningen att styra organisationen mot dess strategiska mål 

och styrningens primära uppgift är därför att verkställa strategin (Anthony & Govindarajan, 

2007).  

 

Ett stort problem som kan uppstå i företaget är brister i informationsflödet mellan de olika 

enheterna när internprestationerna registreras. Förståelsen för vilka resurser som förbrukas 

och vad som påverkar denna förbrukning kan gå förlorad i informationen (Kullvén, 1994; 

Olve & Samuelson, 2008). Företag väljer ibland att ersätta de verkliga kostnaderna med 

exempelvis standardkostnader. Detta kan i efterföljande led i en förädlingskedja leda till att 

det uppstår felaktiga uppfattningar angående kostnaderna, samt att viktig information kan bli 

förvanskad (Kullvén, 1994). 

 

Då vi i vår studie avser att granska förhållanden på den svenska marknaden har vi undersökt 

några tidigare studier gjorda på svenska företag, bl.a. en studie av Lantz, Ceder och Larsson 

(2002). Deras rapport syftade till att kartlägga förekomsten och val av, samt motiv och syften 

med, metoder för internprissättning i svenska börsnoterade företag. De kommer bl.a. fram till 

att de grundläggande syftena med val av specifik internprissättningsmetod i tillverkande 

företag är enkelhet, lönsamhet för företaget som helhet, divisioners självständighet, 

upprätthålla rättvisa mellan divisioner, samt att skapa kostnadsmedvetenhet. De rapporterade 

också att typiska metoder som används är marknadsbaserade och självkostnadsbaserade. 

Ytterligare studier visar på att val av internprissättningsmetod skiljer sig mycket i olika 

företag.  En undersökning om ”internprissättning i svenska multinationella koncerner” visar 

att merparten av de tillfrågade använde sig främst av rådande marknadsprissättning (Axelsson 

& Revland, 2003), resultatet från en studie på ett tillverkande företag visade på en 

kostnadsbaserad metod (Bromée & Falkenberg, 2005), medans en undersökning på SKF visar 

på att de använder sig av förhandlade internpriser (Bertilsson, 2005). Eftersom det skiljer sig 

mycket mellan olika företags sätt att utforma internprissystem, kommer denna uppsats 

förhoppningsvis vara ett gott komplement till tidigare undersökningar.  

 

Denna rapport kommer i huvudsak att behandla hur internprissättningen genomförs i en 

svensk multinationell koncern. Något som kommer klargöras är om försäljning och inköp 

mellan de självständiga företagen, sker på samma sätt genom hela koncernen. Vi kommer 

också att redogöra för vilka positiva respektive negativa effekter deras metoder medför. Ax et 

al. (2005) betonar att internprissättning inte bara ger positiva effekter. Det finns en risk i att 

företagen endast ser till sitt eget och inte till koncernens bästa. Detta kan vara en början till 

problem såsom suboptimering, maktkamper och kortsiktigt tänkande (Ibid.). Vi undrar därför 

också om internprissättningen orsakar konflikter och hur företaget i så fall hanterar dessa.  
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1.3 Frågeställning 

 

Huvudfråga: 

Hur utförs internprissättningen? 

 

Delfrågor: 

Vilken/vilka internprissättningsmetod(er) används? 

Vilka positiva och negativa effekter finns det med nuvarande metod(er)? 

Uppstår det konflikter mellan enheterna och hur hanteras dessa? 

 

1.4 Syfte 

 

Syftet är att beskriva hur en stor, svensk multinationell koncern valt att utforma sitt 

internprissystem, samt att beskriva orsakerna till dessa val och vilka effekter de har medfört. 

 

1.5 Avgränsningar 

 

Vi har valt att avgränsa oss till enbart ett företag, samt att främst granska deras 

internprisförhållande på den svenska marknaden. Fallföretaget är en stor svensk multinationell 

koncern med verksamheter över hela världen. Genom att avgränsa oss till Sverige får vi större 

möjligheter att få en bättre och mer detaljerad bild av hur internprissättningen går till, vilket i 

sig leder till en mer kvalitativ undersökning. Vi har heller ingen avsikt att intervjua anställda 

på lägre nivå utan kommer att inrikta oss på personer med en mer central roll i företaget, med 

kunskap om internprissättningen.  

 

1.6 Fortsatt disposition 

 

Vidare utgörs kapitel 2 av den teoretiska referensramen, där vi redogör för de viktigaste 

delarna inom internprissättning samt de delar som berör vårt ämne. I kapitel 3 redogör vi för 

vårt vetenskapliga synsätt och metodval. Vi kommer även att beskriva tillvägagångssättet som 

inkluderar fallstudie, datainsamling, dataanalys och uppsatsens trovärdighet. Vi går sedan 

över till kapitel 4 och fallstudien där fallföretaget presenteras samt data som framkommit från 

genomförda intervjuer. I kapitel 5 kommer empirisk data att analyseras och kopplas samman 

med vald teori. Slutligen i kapitel 6 knyts hela studien samman med våra slutsatser. 
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2. Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel presenterar vi inledningsvis några olika centrala begrepp inom området 

”internprissättning”, vilket leder vidare in på teori om divisionalisering, decentralisering och 

ansvarsfördelning. Därefter redogör vi för syften respektive för- och nackdelar med 

internprissättning. Vidare kommer olika internprissättningsmetoder att presenteras och 

tillsist en sammanfattning av teorin. 
 

  

2.1 Internprissättning  

 

Internprissättning handlar om styrning av interna marknader. En intern marknad anses vara 

den som uppstår när mer eller mindre självständiga aktörer, som hör hemma under samma 

organisation handlar med varandra (Lantz, 2000). Internprissättning förekommer både internt 

mellan avdelningar i större företag och mellan företag inom koncerner. Detta till följd av att 

många företag har växt sig så stora att decentralisering av beslut till lägre nivåer har blivit ett 

måste (Ax et al., 2005).  

 

2.1.1 Grundläggande begrepp 

 

Det finns en del centrala begrepp som hör ihop men har olika innebörder inom intern-

prissättning. Vi kommer här att redogöra för några av dessa. 

 

Internprestationer är en benämning för de varor eller tjänster som levereras mellan mer eller 

mindre självständiga företag i en koncern. Internprestationer skall resultera i en kostnad för 

mottagande enhet och en intäkt för säljande (Olve & Samuelson, 2008 enligt Arvidsson, 

1972). I koncerner utgörs enheterna av bolag eller affärsområden. Internprestationer kan även 

delas upp i ”materiella prestationer”, som t.ex. råvaror och färdigvaror, respektive 

”immateriella prestationer” som konsulttjänster (Olve & Samuelson, 2008). 

 

Internpriser är det värde som fastställs för en internprestation (Olve & Samuelson, 2008 

enligt Arvidsson, 1972). Det kan bl.a. vara ett kostnadsvärde, ett marknadsvärde, ett 

konstruerat värde eller ett framförhandlat värde (Olve & Samuelson, 2008).   

 

Internprissättning avser hela det område som rör användandet av priser inom ett företag, bl.a. 

vem som ska ansvara för priset, hur prissättningen ska gå till och vilka prestationer som ska 

ha vilken typ av internpriser (Olve & Samuelson, 2008). 

 

Decentralisering innebär en fördelning av ansvar och befogenheter till lägre nivåer i företaget 

där det finns möjlighet att snabbt reagera på förändringar. Då kan lokalt ansvariga personer få 

ett större inflytande och ha större möjlighet att påverka verksamheten (Kullvén, 2001). 
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2.1.2 Divisionalisering och decentralisering 

 

Divisionalisering innebär att företagen indelas i mer eller mindre självständiga divisioner, 

alltså decentralisering av lönsamhets- eller resultatansvar (Olve & Samuelson, 2008; Grant, 

2008). Detta sett att strukturera organisationen har tillkommit genom koordinationsproblem, 

vilket har skapats genom diversifiering. Ett exempel på detta är när en koncern med en 

ensidig produktion skaffar fler produktionsområden (Grant, 2008). För att uträtta en 

meningsfull divisionalisering och för att decentralisera lönsamhetsansvaret måste det gå att 

definiera och mäta divisionernas resultat på ett någorlunda tydligt sätt. I många större 

koncerner inordnas divisionerna i affärsområden. Dessa kan exempelvis omfatta vissa 

produkter eller kundområden, där den ansvarige för området samordnar, leder och utvecklar 

koncernens verksamhet inom sitt affärsområde (Olve & Samuelson, 2008). Divisionalisering 

leder också till att det bildas en hierarki med många personer i styrande och koordinerande 

positioner. Problemen med detta är att ju fler hierarkiska nivåer det finns i en organisation 

desto sämre blir översikten, samt att det skapas ett ökat avstånd mellan toppen och botten. 

Detta medför att det bildas kommunikationsproblem, vilket senare också leder till högre 

interna samordningskostnader (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 2006).        

 

Decentralisering är något som krävs för att internprissättning överhuvudtaget ska vara aktuellt 

för ett företag och det leder också till snabbare beslut i den operativa delen, mer flexibilitet 

samt ökat resultatmedvetande. Andra fördelar med att övergå till en mer decentraliserad 

organisation är motivationsfrågan. Det har visat sig i många tidigare fall att om individen, 

divisionschefen i detta fall, får påverka sin egen arbetssituation blir han/hon mer motiverad 

(Bakka et al., 2006). Det finns även en del nackdelar med decentralisering. Till exempel kan 

en överdriven internkonkurrens och suboptimering uppkomma, det vill säga att beslut som 

fattas är bra för enheten men inte för företaget i stort. Det finns också en risk för minskat 

samarbete mellan enheterna och det kan även vara en nackdel att toppledningen förlorar en 

del av sin kontroll (Kullvén, 2001). 

 

Vi kan sammanfatta detta med att somliga väljer att dela upp sina företag i självständiga 

affärsområden och/eller divisioner, samt att decentralisera beslutanderätten till lokala chefer. 

Detta med syftet att bl.a. minska samordningsproblemen och förbättra förutsättningarna för 

styrning. Denna lärdom för oss i nästkommande avsnitt in på hur ansvar och befogenheter 

fördelas i företagen. 

 

2.1.3 Ansvarsfördelning 

 

Fördelning av ansvar innebär att det ställs ekonomiska krav på olika organisatoriska enheter 

(Ax et al., 2005). Ansvarsstyrningen har sin grund i den praxis som utvecklades i de växande 

företagen i USA från och med 1920-talet. Dessa företag såg fördelarna med 

decentraliseringen med hjälp av resultatenheter. För att urskilja ansvarsenheterna och 

affärerna dem emellan används internpriser. Detta för att behålla kontroll över kostnader och 

intäkter. Sättet att definiera det ekonomiska ansvaret för enheterna har också stor betydelse 

för vilken typ av internpriser som är relevanta (Olve & Samuelson, 2008). För att t.ex. 

räntabilitet och resultat ska få en rimlig innebörd anser författarna att internpriserna ska sättas 

efter vad som skulle uppnåtts externt samt att de inte direkt samvarierar med de egna faktiska 

kostnaderna. Enheter med räntabilitets- och resultatansvar, där internleveranser inte är en 

ekonomisk försumbar del av verksamheten, är i deras mening mest kompatibla med 

marknadsbaserade eller framförhandlade priser. Däremot om t.ex. en fabrik levererar på 
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beställning från en produktdivision ligger kostnadsansvar nära till hands. Denna typ av 

ansvarsfördelning passar bra med kostnadsbaserade internpriser (Ibid.).      

 

Två viktiga principer som tas upp när det gäller ansvarsfördelningen är påverkbarhets- och 

befogenhetsprincipen. Det betyder att människor ska kunna påverka det som de ansvarar för 

och ha befogenheter att göra så (Ax et al., 2005). En liknelse till dessa är principen om 

kontrollerbarhet. Denna princip innebär att chefer inte kan belönas eller bestraffas för det som 

de inte kan kontrollera (Kullvén, 2001). Ax et al. (2005) beskriver fyra huvudtyper av 

ekonomiskt ansvar; lönsamhetsansvar, resultatansvar, intäktsansvar och kostnadsansvar. I 

Figur 1 visas utifrån teorin, ett exempel på hur den ekonomiska ansvarsfördelningen kan se ut 

i ett divisionaliserat företag. 

 

 
Figur 1 – Fördelning av ekonomiskt ansvar i en koncern 

(Källa: Egenmodifierad) 

 

Lönsamhetsansvar benämns ofta som räntabilitetsansvar. Utgångspunkten är att ansvaret ska 

svara mot ägarnas avkastningsansvar, vilket innebär ett räntabilitetskrav för företaget som 

helhet och för delar av verksamheten (Ax et al., 2005). Denna typ av ansvar kan bara utkrävas 

på hög nivå, för t.ex. affärsområden, divisioner och mindre rörelseenheter (Kullvén, 2001). En 

enhet med lönsamhetsansvar har alltså befogenheter att påverka intäkter, kostnader och det 

kapital som ingår i ansvaret (Ax et al., 2005). Det negativa med räntabilitetsstyrning är dock 

att det ibland leder till kortsiktighet i beslutsfattandet. Med det menas att den ansvarige gärna 

drar sig för att göra nödvändiga nyinvesteringar, då det kan leda till låg räntabilitet under de 

första åren. En lösning på detta problem, som många i praktiken varit ovilliga att välja, är att 

göra progressiva avskrivningar (små avskrivningar under de första åren). Räntabiliteten i detta 

fall skulle då kunna jämnas ut över åren. I figur 4 visas ett exempel på hur det skulle kunna se 

ut vid tillämpning av linjär avskrivning. Dessa investeringar framstår ofta som mindre 

intressanta då räntabilitetsmått används (Greve, 1996).  
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    Figur 2 – Räntabilitet vid linjär avskrivning 

(Källa: Greve, 1996, s. 186) 
 

 

Resultatansvar innefattar främst divisioner och huvudavdelningar, som både har intäkter och 

kostnader, men som inte har befogenheter och möjligheter att påverka kapitalposter (Ax et al., 

2005; Kullvén, 2001). Risken med detta kan vara att enheten inte gör så stora ansträngningar 

för att förbättra kapitaleffektiviteten (Greve, 1996). För att cheferna ska ha ansvar för 

kapitalanvändningen måste han/hon också kunna påverka de variabler som bestämmer denna 

(Olve & Samuelson, 2008). Syftet med resultatstyrning är att uppnå en bättre resursfördelning 

och därmed högre effektivitet för organisationen som helhet. Detta kan leda till konkurrens 

mellan enheterna, vilket dock inte behöver vara negativt. Det kan även uppstå konflikter då 

beslut ska fattas om att köpa externt eller internt eller i samband med internprissättning. 

Risken är att för mycket energi läggs åt att vinna interna maktkamper och för liten 

uppmärksamhet åt konkurrenter och kunder (Greve, 1996).             

 

Kostnadsansvar innebär att man endast är ansvarig för kostnaderna inom ens enhet. Enheter 

som organiseras som kostnadsenheter genererar oftast inte några intäkter eller så är de alldeles 

för svåra att mäta (Anthony & Govindarajan, 2007; Greve, 1996). Syftet med att ha denna 

ansvarsenhet är att begränsa kostnaderna (Anthony & Govindarajan). Enheter med 

kostnadsansvar är ofta tillverkande enheter. De tillverkande enheterna kan ha ett 

standardkostnadsansvar och jämförs mot på förhand fastställda standardkostnader (Ax et al., 

2005). 

 

Intäktsansvar innefattar ofta marknadsavdelningar som har naturliga intäkter. Det innebär 

dock inte att de kan bortse från alla sina kostnader, utan avdelningen belastas endast till viss 

del av de kostnader som ger upphov till avdelningens intäkter. Vid ett kombinerat kostnads- 

och intäktsansvar förväntas enheten att med en bestämd resursram uppnå så stora intäkter som 

möjligt (Greve, 1996).   

 

2.1.4 Syften med internprissättning 

 

Litteraturen uppvisar ett flertal syften med att använda internpriser, såsom styreffekter på 

beslut, motivation, rättvisande resultatbedömning och kostnadsmedvetenhet (Ax et al., 2005; 

Olve & Samuelson, 2008). Lantz et al. (2002) kommer också i sin undersökning fram till att 

de oftast förekommande motiven för internprissättning i tillverkande företag är enkelhet, 

lönsamhet för företaget som helhet, divisioners självständighet, upprätthålla rättvisa mellan 

divisioner, samt att skapa kostnadsmedvetenhet. Vi kommer här övergripande sammanfatta 

några av dem mest förekommande syftena. 

 

Att ge styreffekter på beslut handlar om internpriser som underlag för centrala och lokala 

beslut. Det gäller att internprestationerna prissätts på rätt sätt så att ett agerande som medför 
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det bästa för beslutsfattarens enhet också medför det bästa för företaget som helhet (Ax et al., 

2005). Det krävs samtidigt att organisationsstrukturen är välutformad för maximal styreffekt 

(Anthony & Govindarajan, 2007). Användning av internpriser för att ge underlag för 

beslutsfattande bygger på principen om priser som informationsbärare. När företagsledningen 

vill arbeta med prisstyrning istället för kvantitetsstyrning kan de välja att fastställa internpriser 

i förväg för en viss period. Genom att t.ex. sätta lägre internpriser kan efterfrågan stimuleras, 

eller genom högre priser begränsa efterfrågan. På detta sätt kan företagsledningen styra lokala 

beslut om bl.a. produktionsvolymer, försörjningskanaler och marknadssatsningar (Olve & 

Samuelson, 2008).    

   

Att motivera till affärsmässighet och kostnadsmedvetande är också ett ofta förekommande 

syfte. Internprissättning ska motivera medarbetarna till ett ekonomiskt tänkande och till ett 

agerande som står i samstämmighet med företagets bästa (Ax et al., 2005; Olve & Samuelson, 

2008). Genom att en internprestation prissätts, framhävs kostnaden för resursen och på så sätt 

stimuleras förhoppningsvis kostnadsmedvetande (Olve & Samuelson, 2008). Undersökningen 

av Lantz et al. (2002) visar också att internprissättningens roll främst är att åstadkomma ett 

högre kostnadsmedvetande i organisationen.   

 

Ett tredje syfte är rättvisande resultatbedömning, vilket innebär att internprissättningen 

används som ett instrument för att fördela resultatet på ett rättvist sätt, i t.ex. en koncern. Det 

kan också ibland vara som så att resultatet är rättvisande men inte rättvist. För att priset då ska 

anses vara ”rättvist” kan det vara passande om internpriset är marknadsbaserat eller att det 

täcker den säljande enhetens kostnader (Olve & Samuelson, 2008).    

 

2.1.5 För- och nackdelar med internprissättning 

 

Vi kommer nu att ta upp några generella för- och nackdelar med internprissättning, med 

utgångspunkt från ”Den nya Ekonomistyrningen” (Ax et al., 2005). Det förekommer givetvis 

specifika för- och nackdelar för varje enstaka internprissättningsmetod. Dessa redogörs för 

senare under respektive metoddel (se kapitel 2.2 Internprissättningsmetoder).  

 

Fördelar  

Internprissättning ger bland annat upphov till lägre resursförbrukning. Detta grundar sig på, 

som vi diskuterat tidigare, att personerna i företaget blir mer medvetna om vad det är som 

kostar i verksamheten och vilken nytta de olika insatserna ger. Konsekvenserna av detta 

medför också att medarbetarna får nya tankesätt. Då de vet hur mycket en internprestation 

kostar, kan de anpassa sig till detta och agera på ett nytt sätt. Ytterligare en fördel som hör 

ihop med ovanstående är att företagen kan få en levande ekonomisk diskussion. Genom att de 

anställda tydligt kan se vad saker och ting kostar, kan de sedan på ett bättre sätt koppla 

budgeten till det egna arbetet. Vidare ger också internprissättningen förbättrade underlag för 

beslutsfattande. För att denna fördel ska bli extra tydlig bör marknadsbaserade priser 

användas, samt även låta enheterna få full frihet att handla externt. Till sist tar författarna upp 

möjligheterna med att införa resultatansvar i avdelningarna, då internprissättningen medför 

att varje enhet får ett sammanhållet ansvar för såväl intäkter som kostnader (Ax et al., 2005). 

 

Nackdelar 

Ett problem är att det är svårt att bestämma vilket internpris som är optimalt. Det finns risk att 

priset sätts för högt eller för lågt, och att företaget då inte utnyttjar resurserna fullt ut. 

Diskussionerna kring vilket pris som ska användas kan också var ett problem, då de ofta tar 
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mycket kraft och tid i organisationen. Det finns då risk att kostnaden för själva hanteringen 

överstiger nyttan. Vidare kan internprissättning ibland leda till suboptimering, samt 

maktkamper mellan enheter. Suboptimering uppstår vid konkurrensutsättning, vilket leder till 

egennyttan står i strid med hela företagets bästa. Maktkamper uppstår bl.a. då en köpande 

enhet anser sig få bära för höga interna kostnader, och tycker sig bättre än säljande enhet 

förstå vad som ska göras. Slutligen orsakar internprissättning komplexa redovisningssystem. 

De menar på att det i många företag uppstår onödig, extra bokföring, då interna priser flyttas 

mellan olika enheter i flera olika varv. I många fall rapporteras det att den externa kostnaden 

bara är 20 % av den interna. Varje krona har alltså då bokförts i genomsnitt 5 gånger (Ax et 

al., 2005).  

 

2.1.6 Konflikter vid internprissättning 

  

Konflikter är ett stort problem, och de uppstår så fort medarbetare ska samarbeta. Konflikter 

kan till exempel definieras som en konsekvens av konkurrens, ett tillstånd av oförenliga mål, 

intressen och värderingar samt feltolkningar. Det handlar ofta om brister i kommunikationen, 

då personer missförstår varandra (Ellmin, 1992). Vid internprissättning uppstår konflikterna 

ofta mellan avdelningarna då de är missnöjda med internpriset. Detta sker ofta vid 

förhandlingar om vilket pris som ska sättas. Det kan handla om att det inte finns ett etablerat 

marknadspris, vilket gör att avdelningarna istället får uppskatta ett eget marknadspris, där 

chansen då är stor att priset inte godkänns av de olika aktörerna. Konflikter kan också ske då 

de decentraliserade avdelningarna blir för resultatinriktade och det bildas en stark konkurrens 

mellan avdelningarna, om vem som ska nå bästa resultat. Det sker också konflikter angående 

interna prisförändringar, då de interna hanteringskostnaderna skiljer sig stort från de externa 

transaktionskostnaderna (Olve & Samuelson, 2008). 

 

För att lösa och undvika att konflikter uppstår, gäller det för controllern att kommunicera och 

låta viktig information spridas till alla medarbetare. Controllern eller den centrala enheten 

måste bedöma huruvida de ska ingripa i konflikten eller inte. De måste kartlägga hur 

situationen ser ut och bedöma hur allvarlig konflikten är, samt avgöra om hjälp behövs och i 

så fall om experthjälp ska tillkallas (Ellmin, 1992). Det är också viktigt att styra internpriserna 

rätt. Detta innebär att internprisets mål ska vara bra för både den centrala och lokala enheten. 

Konflikter kan ofta uppstå vid dålig motivation och därför är det viktigt att internpriserna är 

lokalt påverkbara. Andra aspekter som kan vara viktiga för att undvika problem och konflikter 

vid internprissättning kan vara att ge korrekt beslutsunderlag, att resultatet ska mätas på ett för 

alla tillfredställande vis, att ge incitament för bra beslut samt att vara administrativt effektivt 

(Olve & Samuelson, 2008). Watson och Baumler (1975) menar att förhandlingar är det bästa 

sättet att minimera risken för konflikter. 

 

2.2 Internprissättningsmetoder  

 

Det finns flera grundläggande varianter av internprismetoder som företag kan använda sig 

utav, för att på ett lämpligt sätt prissätta de interna prestationerna mellan enheterna. Olve och 

Samuelson (2008) menar att det inte finns en enda korrekt metod, utan det handlar om att 

välja den metod eller kombination av metoder som passar företagets specifika situation. 

Förekomsten av specifika metoder för internprissättning är i tillverkande företag stor, jämfört 

med tjänsteföretag (Lantz et al., 2002). Kullvén (2001) betonar fördelarna med sättet att 

bestämma internpris; det leder bl.a. till konkurrens. De interna enheter som inte kan hantera 
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konkurrensen får inga jobb och måste därför läggas ner. Sahay (2003) tar upp följande i sin 

artikel; eftersom chefer i de flesta fall utvärderas och kompenseras, baserat på de bokförda 

intäkterna i deras divisioner, påverkar internprissättningsmetoderna i högsta grad deras 

beslutsfattande. Detta gör internprissättning till ett betydelsefullt verktyg för toppcheferna att 

samordna självständiga divisioner (Ibid.). Faktorer som styr vilken metod som väljs är 

framför allt syftet med internpriset, konkurrenssituationen och sättet att mäta enhetens resultat 

(Olve & Samuelson, 2008). Emmanuel och Mehafdi (1994) har gjort en kartläggning över 

studier om olika företags internprissättning vilket gett väldigt spridda resultat, som bl.a. kan 

bero på att företagen varierar i storlek och bransch. Andra orsaker är att forskare inte 

fokuserat på någon speciell internprissättningsmetod utan istället tittat på internprissättning 

generellt och att de flesta studier inte innefattar faktorer gällande strategi, organisation och 

beteende. Författarna tar också upp studier som visar att det ofta krävs ett godkännande från 

ledningen när enheterna vill sälja till extern marknad. Vi kommer i de nästkommande kapitlen 

beskriva några olika metoder för internprissättning.   

 

2.2.1 Kostnadsbaserade internpriser 

 

Ett viktigt argument för kostnadsbaserade internpriser är att mottagande enheter inte gratis ska 

få dra nytta av vad andra enheter har levererat. Eftersom det också handlar om en intern 

leverans ska enheterna inte behöva betala mer än kostnaden (Olve & Samuelson, 2008). En 

anledning till att vissa använder denna metod är att ledningen lättare kan ta avgörande beslut 

angående produkterna, p.g.a. en bättre insyn i varje produkts kostnad (Ax et al., 2005).  Ett 

annat argument är att företagen vill att kostnaderna ska följa med produkterna i hela 

processen. Det innebär då att de kan beräkna den sammanslagna lönsamheten, genom att 

addera den föregående kostnaden med sina egna och sedan ställa summan mot 

försäljningspriset (Olve & Samuelson, 2008). Det läggs också ofta ett pålägg för att täcka 

kravet på vinst. En fördel med kostnadsbaserat pris är att det är enkelt och billigt, medans 

nackdelen är att företagen inte får den externa pressen på enheten (Kullvén, 2001). Sahay 

(2003) menar att kostnadsbaserade internpriser är det naturliga valet, speciellt när det inte 

finns något tillgängligt marknadspris. Vi kommer nedan att förklara fyra olika varianter av 

kostnadsbaserade priser. 

   

Särkostnad 
Huvudmotivet för att använda särkostnad är enligt Olve och Samuelson (2008), att mottagaren 

blir informerad om vilka merkostnader som en viss leverans ger upphov till hos leverantören. 

Detta är ett effektivt sätt för att utnyttja tillgängliga resurser och ledig kapacitet fullt ut och 

ger på kort sikt en god planering (Ibid.). Ibland görs som sagt ett pålägg. Detta ska täcka delar 

av samkostnaden och ge en viss vinst för att motivera den levererande divisionen till fortsatt 

effektivt arbete (Ax et al., 2005). 

  

Självkostnad 

Med självkostnad menas den totala kostnaden, dvs. både de direkta och de indirekta 

kostnaderna. Dessa utgör en bas för priserna, genom att leverantören på längre sikt får sina 

kostnader täckta. En av nackdelarna med denna metod är att det, framför allt på kort sikt kan 

ge upphov till ett felaktigt beslutsunderlag vid beslut om bl.a. externa inköp/försäljningar och 

volymförändringar. Priset ger då inte uttryck för den relevanta kostnaden (Olve & Samuelson, 

2008). På samma sätt som för särkostnaden kan företaget möjliggöra för leverantören att gå 

med vinst genom att inkludera ett vinstpålägg (Ax et al., 2005; Olve & Samuelson, 2008). 

Detta främjar bl.a. räntabilitetstänkande samt avspeglar vad en utomstående leverantör skulle 
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kräva. Nackdelar med detta kan vara att både kostnadsdelen i priset och pålägget är 

ungefärliga och att ett automatiskt vinstpåslag ger dålig motivation (Olve & Samuelson, 

2008). 

 

ABC-kalkylerad kostnad 

Enligt Stevenson och Cabell (2002) visade Cooper och Kaplan (1988) vägen för ABC- 

kalkylering (Activity based costing), som är ett annorlunda sätt att visa kostnadsallokering. 

Metoden har växt fram ur kunskapen att traditionella redovisningsmetoder var ofullständiga 

för att ge övergripande information om kostnader för beslutsfattandet i dagens företagsklimat. 

Detta beror på att hela kostnaden för en tillverkad produkt eller tjänst inkluderar direkt arbete, 

material, rörlig overhead och fasta kostnader. Där direkt arbete och material normalt 

observeras, mäts och behålls som standard. Fördelarna med att fördela kostnaderna på detta 

sätt är att det ger en korrekt och mer fullständig bild av kostnaderna och lönsamheten för 

produkter eller tjänster.  

 

ABC-kalkyleringen är enligt Bergstrand (2003) en typ av självkostnadskalkylering. 

Författaren tar också upp att en av anledningarna till denna metod är att internpriserna ska ge 

en spegelbild av vad som driver kostnaderna hos leverantören och en fördel är att den kan 

upptäcka vilka kostnader som inte är lönsamma (Ibid.). Metoden möjliggör för mottagaren att 

bara betala för de prestationer som är förenade med internleveranserna. Det är dock inte helt 

lätt att spåra en aktivitets alla kostnader, därför kommer de kostnader som inte tas med i 

internpriserna, behövas täckas på annat sätt. Detta kan vara krångligt och tar onödigt mycket 

tid (Olve & Samuelson, 2008). En annan nackdel med metoden kan enligt vissa företag vara 

att ABC- kalkylering är svårt att genomföra eftersom det kräver förändringar i hur 

kostnaderna ska spåras genom hela organisationen. Det kräver också utbildning av anställda 

på alla nivåer, angående syftet med, och anledningen till att använda ABC. Dessa 

förändringar kan bli resurskrävande att genomföra (Stevenson & Cabell, 2002).  

 

För att ledare på alla nivåer ska få hjälp med att styra aktiviteterna som de har ansvar för, har 

Activity Based Management (ABM) skapats (Jensen, 1994). Aktiviteterna i verksamheten är 

viktiga då de ska tillfredställa kundens krav och behov. Metoden fokuserar på tid, flexibilitet, 

service och kvalitet, och vill inrikta sig på att leda de aktiviteter som stödjer produkter och 

tjänster till kunderna på ett, för parterna värdeskapande och lönsamt sätt. ABM vill styra 

aktiviteterna mot uppsatta mål istället för att styra resursfördelningen, samt att aktiviteterna 

ska utvecklas och bli mer värdeskapande. Utvecklas aktiviteterna kan deras sammanlagda 

kraft möta kundnyttan och skapa ett förädlingsvärde för företaget vilket leder till att de kan 

täcka sina övriga kostnader och generera vinst. I figuren nedan illustrerar vi en bild på 

sambandet mellan ABC och ABM. ABC – kalkyleringen ser vertikalt på verksamheten där 

den delar upp kostnaderna på de olika objekten, medans ABM ser horisontellt på 

verksamheten och hjälper ledare att på ett effektivare sätt styra aktiviteterna för att nå målen 

(Ibid.). 
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Figur 3 – ABC & ABM  

(Källa: Jensen, 1994, s.70) 

 

Avräkning till standardkostnad 

Denna metod innebär att kostnaderna till internpriserna hålls oförändrade under en period 

oavsett kostnadsfluktuationer hos leverantören (Olve & Samuelson, 2008). Detta innebär att 

företagen utgår från en budgeterad kostnad istället för det verkliga värdet som i de övriga 

fallen. Genom att ha en högre kostnad som minskar vinsten, motiverar det divisionerna till att 

hålla nere kostnaderna (Ax et al., 2005). Några andra fördelar med denna metod är enligt Olve 

och Samuelson (2008) att fasta priser underlättar planering hos mottagaren, upptäcker 

bristande kostnadseffektivitet hos leverantören samt att det är enkelt och begripligt. 

Författarna tar också upp några nackdelar som att priserna kan vara missvisande pga. att 

standardpriserna bygger på verkliga kostnader i tidigare perioder och inte på den aktuella 

perioden samt oenighet om sambandet mellan pris och kvalité.           

 

2.2.2 Marknadsbaserade internpriser 

 

Metoden grundar sig på den decentralisering som mer och mer förekommer i företag. 

Decentralisering innebär att företaget skapar självständiga beslut- och resultatenheter som får 

ett eget ekonomiskt ansvar. Dessa enheter kommer sedan att mätas på sina egna meriter (Olve 

& Samuelson, 2008). Enligt Wolff (2007) har marknadsbaserade internpriser i många företag 

visat sig, vara mer effektiv och ha en starkare motivationseffekt jämfört med andra 

internprismetoder. Metoden är dock beroende utav att det finns liknande produkter på en 

extern marknad. Wolff tar i sin artikel upp Tang’s (1993) och Vencil’s (1978) studier som 

visar att ungefär hälften av de större amerikanska företagen använder marknadsbaserade 

internpriser (Ibid). En anledning till denna utveckling är enligt Olve och Samuelson (2008) att 

det blivit allt vanligare med räntabilitets- och resultatenheter. 

 
Organisationer som väljer att använda sig utav marknadsbaserade internpriser kan grunda 

dessa på externt fastställda priser, vilket innebär priser som förekommer på en 

konkurrensmarknad. För att företaget ska kunna få en trovärdig jämförelse av sina priser på en 

konkurrensmarknad krävs det att denna marknad kännetecknas av olika egenskaper. Det ska 

dels finnas många olika aktörer; både köpare och säljare. Det ska även finnas begränsade 

transportkostnader och kunskapen om marknaden ska vara lika mellan alla parterna 

(Emmanuel, Otley & Merchant, 1990). Denna jämförelse åskådliggör för företaget hur det 
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interna kostnadsläget är i förhållande till marknadspriserna och företaget får därmed ett 

löpande marknadstest. Det går att se om en säljande enhet inte har tillräckligt 

konkurrenskraftiga priser, vilket då leder till sämre kostnadseffektivitet. En jämförelse kan 

också visa om internleveranserna inte bedöms som lönsamma av den mottagande parten (Olve 

& Samuelson, 2008). 

 

Att ha ett pris som är fastställt via en externmarknad kan ge företaget ett faktiskt värde, alltså 

vad värdet är på produkten på en öppen marknad. Andra fördelar med att ha en intern 

marknad med priser som motsvarar externa priser är, att det kan finnas kvalitativa fördelar 

med att handla inom den egna verksamheten. Företaget slipper till exempel en del av 

transaktionskostnaderna samt andra problem som kan uppstå med att handla externt. Genom 

att räkna bort dessa problem och kostnader får företaget ett internt lägre pris än det som finns 

på marknaden. Det bildas en så kallad intern rabatt (Ax et al., 2005). 

 

Ax et al. (2005) tar upp ytterligare ett problem som kan uppstå med marknadsbaserade priser; 

nämligen dumpning av priset. Detta innebär att en extern leverantör sänker sina priser, vilket 

kan medföra att företaget lägger ner sin interna verksamhet och istället bara köper externt. När 

sedan företaget är helt beroende av leverantören så höjer denna priset. Detta brukar leda till att 

företaget antingen måste anta priset, försöka hitta en annan leverantör eller bygga upp sin 

verksamhet igen vilket kan innebära väldigt stora kostnader (Ibid.). 

 

Rådande marknadspriser 

För det ska vara lämpligt att använda sig utav rådande marknadspriser krävs det att det finns 

en perfekt konkurrensmarknad, där bland annat produkterna på marknaden ska vara mer eller 

mindre identiska med företagets egna produkter (Hirshleifer, 1956). Ett motiv enligt Olve och 

Samuelson (2008) till varför företag ska använda sig utav denna metod är att varje enhet kan 

agera självständigt och ingen förlorar på att handla internt jämfört med externt. Rådande 

marknadspriser kan medföra bra värdering, planering samt motivation, men det gäller också 

att det finns en öppen och obegränsad marknad, med ett etablerat känt pris, om enheterna ska 

kunna agera självständiga. Vid internleveranserna kan det uppkomma problem för 

leverantören och mottagaren då det inte finns några alternativvärden på marknadens priser. 

Andra nackdelar kan vara att det är tidskrävande och kostsamt att följa marknadspriser, och 

det kan också vara så att marknadspriserna varierar mycket, vilket gör det svårt att få 

långsiktiga beslutsunderlag (Olve & Samuelson, 2008). 

 

Uppskattat marknadspris 

Dessa priser sätts när det inte finns någon identisk produkt på marknaden, och företaget får då 

uppskatta priset på sin produkt i jämförelse med andra liknande produkter på marknaden. Det 

finns både för- och nackdelar med uppskattade marknadspriser. De kan ses som långsiktiga 

alternativkostnader, vilket kan ge underlag för planering, och då uppskattade marknadspriser 

blir fastställda internt blir de lättare accepterade av personerna som är inblandade, vilket gör 

det lättare vid en implementering. Nackdelarna är att det är tidskrävande och att det kan 

uppstå konflikter gällande prisunderlag och vilka priser som ska användas. Det kan också vara 

svårt att fastställa lönsamheten i slutprodukten, då det förekommer orealiserade internvinster 

(Olve & Samuelson, 2008).  
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2.2.3 Förhandlingsbaserade internpriser 

 

Förhandlingsbaserade internpriser kan också kallas för marknadsbaserade internpriser. Detta 

beror på att det skapas ett uppskattat marknadspris genom förhandlingarna mellan de olika 

enheterna, vilket kan liknas med en marknad (Wolff, 2007). Vid en förhandling kan parterna 

komma fram till många goda idéer samt ett ökat samarbete. Det är också ett bra komplement 

till marknadsbaserade priser, om marknaden är ofullständig (Ax et al., 2005). 

 

Enligt Watson och Baumler (1975) är den förhandlingsbaserade internprissättningsmetoden 

den bästa för att undvika konflikter. Trots detta tar författarna upp att det finns många 

forskare inom ämnet internprissättning, som inte tycker att förhandlingsbara internpriser är ett 

bra sätt för företag att använda sig av. Författarna tar också upp Cooks (1955) nackdelar med 

metoden. Han menar på att den är tidskrävande och att den kan snedvrida den finansiella 

rapporten. Det finns också risk att den centrala ledningen lägger för mycket kraft på att 

utvärdera sin egen förhandlingsförmåga istället för att koncentrera sig på hur de ska 

kontrollera de ekonomiska variablerna. Olve och Samuelson (2008) tar också upp att de 

enskilda enheterna, för att gynna sin egen förhandlingsstyrka, inte förmedlar helt rättvis 

information till de andra enheterna eller till den centrala enheten. En förhandling ger 

enheterna ett direkt ansvar för hur internprissättningen ska gå till, och att det är därför som 

denna metod ofta används vid en stark decentralisering (Ibid.). Ax et al. (2005) menar att det 

är en bra metod vid en ofullständig konkurrensmarknad. Det finns inte samma centrala styre 

som i de andra metoderna, och metoden är en självklarhet för enheter som ska ha ett större 

ansvar för de ekonomiska konsekvenserna av internprestationerna. Förhandlingar kan både 

skapa ett bättre samarbete och samförståelse mellan de olika enheterna, men det kan också 

uppstå stora konflikter om förhandlingarna misslyckas. Författarna menar då att det är viktigt 

och oftast nödvändigt att den centralt bestämmande enheten hjälper till att lösa konflikten, 

med risk att det påverkar de inblandade enheternas motivation och moral negativt (Ibid.). 

Även Olve och Samuelson (2008) tar upp ett antal för- och nackdelar med att använda sig 

utav förhandling. En fördel är som sagts innan att enheterna själva har ett större inflytande 

och ansvar för hur internpriserna sätts. Det kan vara en bra metod vid sällan förekommande 

prestationer, samt att en förhandling kan ge en chans att se hur samarbetet och prestationerna 

flyter på. Nackdelarna kan vara som både Ax et al. (2005) och Olve och Samuelson (2008) tar 

upp, att det bildas konflikter istället för att samverkan uppmuntras. Metoden kan även vara 

väldigt tidskrävande, och information kan förvanskas mellan de olika enheterna. 

 

2.2.4 Kombinationsmetoder 

 

Som vi redogjort tidigare finns det många fördelar respektive nackdelar med de traditionella 

metoderna. Detta har medfört att vissa företag kombinerar dessa metoder och försöker ta 

tillvara på dess fördelar och undvika nackdelarna. Det finns dock risker att dessa blir 

obegripliga, komplicerade samt mister sin acceptans i organisationen (Olve & Samuelson, 

2008). 

 

2.2.5 Centralt fastställda internpriser 

 

När företag använder sig utav denna metod finns det en central enhet som tar besluten och 

sätter priserna. Genom att låta en central enhet ha ansvaret kan företaget spara tid och resurser 

i den operativa verksamheten, där det annars kan uppstå stora konflikter, vilka kan bli väldigt 
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tidskrävande. De kan också förenkla prissättningen genom att skapa prislistor för de olika 

tjänsterna i samband med budgetarbetet. Det är just dessa förenklingar företaget är ute efter 

när de använder sig av denna metod. De vill alltså att det ska bli enklare för enheterna i 

företaget att kunna ta del och få en överblick av vad som händer vid internprissättningen, samt 

att de vill skapa ett stabilare beslutsunderlag. Centralt fastställda priser kan sättas utan tydliga 

grunder i leverantörens kostnader eller marknadspriset på konkurrensmarknaden (Olve & 

Samuelson, 2008).  

 

Trots att det finns många fördelar med detta sätt att fastställa priser, får ledningen akta sig då 

det kan uppfattas som en centralistisk metod, vilket kan bli särskilt märkbart i en organisation 

som förespråkar decentralisering och mer lokalt ansvar. Även om metoden förenklar själva 

implementeringsarbetet, kan det i längden vara en mycket tidskrävande metod för den centrala 

enheten, som kontinuerligt måste följa upp och ta ansvar för alla beslut som fattas i de andra 

enheterna på grund av den nya internprissättningen (Olve & Samuelson, 2008).  

 

2.2.6 Nollpris 

 

Att använda sig av ”nollpris” innebär att priset fastställs till noll. Detta innebär att 

leverantören inte får några intäkter samtidigt som mottagaren inte får några kostnader för de 

internprestationer som genomförs. Då priset är noll slipper enheterna att debiteras och 

krediteras vilket också betyder att de sparar både tid och kostnader. Nackdelar med 

nollprismetoden kan vara att den påverkar styrning, resultatbedömning och affärsmässighet 

negativt. Däremot kan metoden vara väldigt användbar när det gäller att stimulera utnyttjandet 

av till exempel friskvård, kompetensutveckling och annat av gemensamt intresse i företaget, 

dvs. ej valbara prestationer (Olve & Samuelson, 2008). 

 

2.3 Sammanfattning av teoretisk referensram 

 

Vi har i den teoretiska referensramen inlett med centrala begrepp rörande internprissättning. 

Därefter har organisationsstrukturens och ansvarsfördelningens betydelse för 

internprissättning beskrivits, med inriktning mot vårt fallföretag. Detta för att komma vidare i 

vår studie angående syfte respektive för- och nackdelar med internpriser, och därtill även 

metoder för internprissättning. Vi kommer nu att sammanfatta teorin tillsammans med en 

illustrerande bild (se figur 3). 
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Figur 4 – Intern marknad  

(Källa: Egenmodifierad) 

 

Ett av de mest förekommande syftena med internprissättning är att använda internpriser som 

underlag för lokala och centrala beslut.  Det gäller att internprestationerna prissätts på rätt sätt 

så att ett agerande som medför det bästa för beslutsfattarens enhet också medför det bästa för 

företaget som helhet (Ax et al., 2005). Det krävs samtidigt att organisationsstrukturen är 

välutformad för maximal styreffekt (Anthony & Govindarajan, 2007). En struktur som ofta 

förekommer vid internprissättning är divisionsstrukturen. Företagen divisionaliseras, dvs. 

indelas i mer eller mindre självständiga divisioner.  I många större koncerner inordnas sedan 

divisionerna i affärsområden, som kan omfatta olika produkter eller kundområden (Olve & 

Samuelson, 2008). Det uppstår samtidigt en intern marknad när de självständiga enheterna 

handlar med varandra (Lantz, 2000). Handeln innefattar interna prestationer, alltså varor och 

tjänster som flödar däremellan. Dessa interna prestationer måste sedan prissättas vilket leder 

till att det bildas ett internpris. Internprissystemet är slutligen hela det området som innefattar 

sättande, fastställande och användande av priser inom ett företag (Olve & Samuelson, 2008).  

 

Genom decentralisering fördelas också ansvar och befogenheter ner till lägre nivåer i 

företaget. Decentralisering är något som krävs för att internprissättning överhuvudtaget ska 

vara aktuellt för ett företag och det leder också till snabbare beslut i den operativa delen, mer 

flexibilitet samt ökat resultatmedvetande (Bakka et al., 2006). Fördelning av ansvar innebär 

att det ställs ekonomiska krav på olika organisatoriska enheter (Ax et al., 2005). För att sedan 

urskilja ansvarsenheterna och affärerna dem emellan används internpriser (Olve & 

Samuelson, 2008).  
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Övriga syften med internprissättning som litteraturen tagit upp, förutom att ge styreffekter på 

beslut, är att motivera till affärsmässighet och kostnadsmedvetande samt ge rättvisande 

resultatbedömning (Ax et al., 2005; Olve & Samuelson, 2008). Fördelarna kan vara lägre 

resursförbrukning, nya tankesätt, levande ekonomisk diskussion, förbättrade underlag för 

beslutsfattande samt möjligheter att införa resultatansvar. Nackdelarna kan och andra sidan 

vara svårigheter att sätta internpriser, tar mycket kraft, leder till suboptimering, skapar 

maktkamper samt komplexa redovisningssystem (Ax et al., 2005). 

 

Det finns också olika metoder för att bestämma vilket internpris som ska användas. De fyra 

mest förekommande metoderna är kostnads-, marknads- och förhandlingsbaserade priser, 

samt även centralt fastställda priser. Faktorer som styr vilken eller vilka metoder som väljs är 

framför allt syftet med internpriset, konkurrenssituationen och sättet att mäta enhetens resultat 

(Olve & Samuelson, 2008). Författarna menar att ekonomiskt ansvar i form av räntabilitets- 

eller resultatansvar bäst passar marknadsbaserade och förhandlingsbara internpriser. Har 

företaget däremot fabriker som levererar mot beställning från en produktdivision är det 

lämpligare med ett begränsat kostnadsansvar. Ett sådant ekonomiskt ansvar tillämpas bäst vid 

användandet av en kostnadsbaserad internprismetod så som ABC – kalkyl eller 

standardtillverkningskostnad (Ibid). 

 

Företagen kan också använda sig utav flera olika internprismetoder samtidigt, vilket beror på 

ett antal olika faktorer. Till exempel kan det vara så att en leverantör har ett ekonomiskt 

ansvar som inte ligger i samma linje som företagets internprismetod vilket leder till att fler 

metoder måste tillämpas för att passa. Det kan också bero på vilken sort prestationer som 

företaget handlar med (Olve & Samuelson 2008). 

 

Olve och Samuelson (2008) menar också att det finns ett antal olika faktorer att beakta vid 

valet av internprismetod. Det kan bland annat vara myndighetsregler gällande beskattning, 

tullar med mera. Men det kan också vara sådana faktorer som handlar om företagets egen 

efterfråga så som allokering av vinst mellan de olika enheter eller skatteoptimering. Det är 

viktigt att den metod som väljs stödjer den ledningsfilosofi och syftet som finns med 

internpriset. 
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3. Metod 
 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en bild av det vetenskapliga förhållningssätt vi har haft 

som grund för vårt arbete. Vidare kommer vi att redogöra för det tillvägagångssätt vi har 

använt oss av och till sist kommer även en diskussion att föras kring uppsatsens 

tillförlitlighet. 
 

 

3.1 Vetenskapligt synsätt 

 

Det finns två grovt motsatta, vetenskapliga inriktningar till hur vi kan förstå och veta något 

om verkligheten - positivism och hermeneutik (Jacobsen, 2007). Denna studie är till sin 

karaktär hermeneutisk, vilket framhåller helhet, engagemang och problematisering 

(Andersson, 1979). Ödman (2001) tar också upp att hermeneutiken är en förståelseinriktad 

forskningsansats där tolkning av texter och intervjumaterial utgör den huvudsakliga 

forskningsmetoden.  

 

Det finns även två motsatta strategier för att kartlägga verkligheten; induktion och deduktion 

(Jacobsen, 2007), samt en kombination utav dessa två, som kallas abduktion (Alvesson & 

Sköldberg, 1994). Deduktion syftar till att först skaffa sig förväntningar om hur världen ser ut, 

genom exempelvis tidigare erfarenheter och/eller teorier och därefter undersöka om 

förväntningarna stämmer överens med verkligheten, genom t.ex. intervjuer, frågeenkäter. 

Nackdelen med denna ansats är att forskaren endast ämnar leta efter den information som 

han/hon anser ger stöd åt sina förväntningar. Induktion är en ren motsats till den förra och 

syftar istället till att undersöka verkligheten helt utan förväntningar. Målet med denna ansats 

är att inget ska begränsa vilken information den enskilde forskaren samlar in. Forskaren 

genomför exempelvis intervjuer för att samla in data om verkligheten med så få förutfattade 

meningar som möjligt och utvecklar därefter sina teorier. Problemet är dock att ingen forskare 

kan vara helt öppen för ny information. Det är med andra ord svårt att tillämpa antingen 

induktiv eller deduktiv ansats fullt ut (Jacobsen, 2007). Vi kommer därför i denna uppsats att 

tillämpa den abduktiva ansatsen, vilket innebär att gå från en uppfattning om något till en mer 

utvecklad eller mer fördjupad uppfattning om samma sak. Abduktion utgår liksom inom 

induktion från empirisk fakta, men avvisar inte heller teoretiskt underlag (Alvesson & 

Sköldberg, 1994). Vi har utifrån teorin och tidigare studier skapat oss en bild av hur 

internprissättningen går till och därefter jämfört dessa med vårt fallföretag, med så få 

förutfattade meningar som möjligt, alltför att skapa ökad förståelse inom området.  

 

3.2 Vetenskaplig metod 

 

Uppsatsens frågeställning har varit vägledande i valet av metod. Då avsikten är att beskriva 

hur koncernen utför sin internprissättning, har vi valt att grunda uppsatsen på en kvalitativ 

metod genom bland annat intervjuer på fallföretaget. Detta för att kunna gå in mer på djupet 

och vara mer öppen för ny information, för att på så sätt få en helhetsbild av deras 

internprissättningssystem (Jacobsen, 2007). Enligt Backman (1998) resulterar kvalitativa 

metoder i verbala formuleringar, skrivna eller talande. Metoden går ut på att fånga individens 

behov och hur denna ser på den verklighet som han/hon befinner sig i (Ibid.). Jacobsen (2007) 
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menar att det både finns för- och nackdelar med den kvalitativa metoden. Författaren tar bl.a. 

upp öppenhet som viktig faktor, och menar att det främst är intervjupersonerna som 

bestämmer vilken slags information som kommer in. Kvalitativa metoder är också flexibla. 

Med detta menar Jacobsen att undersökningsprocessen är interaktiv, dvs. problemställningen 

kan ändras i takt med att ny information samlas in. Även analysering av data görs successivt 

under insamlingen. Detta illustreras i figur 1 nedan. Flexibiliteten kan dock leda till en känsla 

av att aldrig bli färdig, då det ständigt dyker upp ny information. Risken finns också att 

problemställningen ändras i så stor omfattning att det formas en helt annan undersökning än 

vad som var tänkt från början. En annan fördel som tas upp är närheten till de undersökta, 

som även kan ses som en nackdel i vissa fall, genom förlorad förmåga till kritisk reflektion 

(Ibid.).  

 

 
Figur 5 – Den kvalitativa undersökningsprocessen som interaktiv process  

(Källa: Jacobsen, 2007, s. 143)   

 

3.2.1 Fallstudie 

 

För att få en djupare förståelse för problemområdet valde vi att göra en fallstudie. Vi ansåg 

också att detta angreppssätt passade det resultat vi ville uppnå med undersökningen. Backman 

(1998) menar att den kvalitativa forskningen har en viss förkärlek till användandet av 

fallstudier och är ofta väldigt populär när det kommer till att försöka förklara stora 

organisationer eller andra stora företeelser i sin realistiska miljö. För att uppnå uppsatsens 

syfte valdes att endast undersöka ett företag, för att på så sätt få en mer djupare förståelse om 

internprissättningen. 

 

Grundegenskaperna i en kvalitativ inriktad fallstudie är partikularistisk, deskriptiv, heuristisk 

och induktiv. Partikularistisk innebär att studien inriktar sig på en särskild situation, i detta fall 

en koncern. I en undersökning med deskriptiv ansats söks data som motsvarar väl 

specificerade frågeställningar, med avsikt att beskriva hur något ser ut, utan att förklara 

varför. Att studien är heuristisk innebär att den kan förbättra läsarens förståelse för studien 

och ge en bättre insikt i vilken företeelse som undersöks. En induktiv fallstudie innebär att 

teorin utvecklas utifrån fallstudien (Merriam, 1994).  
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3.3 Datainsamling 

 

Det finns två huvudtyper av datainsamlingstekniker – primär- och sekundärdata. Primärdata 

är den som forskaren får direkt från källan, alltså data som inte redan finns och kan samlas in 

genom intervjuer, observationer eller frågeformulär. Sekundärdata är däremot data som redan 

är befintlig och som bl.a. erhålls från tidigare forskningar, vetenskapliga artiklar eller 

årsredovisningar. När forskare använder sig utav sekundärdata måste de vara väldigt kritiska 

till var källan kommer från och hur trovärdig den är (Jacobsen, 2007; Lundahl & Skärvad, 

1999). 

 

Arbetet med uppsatsen påbörjades med att studera litteratur, vetenskapliga artiklar samt 

tidigare forskningar inom internprissättning. Detta för att bl.a. erhålla teoretiska kunskaper för 

studien. Vi har sedan fortlöpande under hela arbetet tagit fram kompletterande källor för att 

försöka täcka in så många aspekter som möjligt av det valda ämnet. För att sedan samla in 

information för fallstudien använde vi oss av personliga intervjuer, vilket också gav oss 

möjligheten att ställa följdfrågor. Övrig empiri erhölls genom kompletterande e-postfrågor 

samt information i form av årsredovisning och företagsinternt material. I följande avsnitt 

beskrivs den intervjuteknik som användes samt vårt val av företag och intervjupersoner.  

 

3.3.1 Intervjuteknik 

 

Uppsatsen är baserad på personliga intervjuer för att få en djupare förståelse i fallföretagets 

internprissättning. Enligt Merriam (1994) är syftet med en intervju, i en kvalitativ 

undersökning, att få en viss typ av information. Då vi inte kan läsa andra människors tankar, 

krävs just intervjuer för att få fram deras känslor och avsikter. Preece, Rogers och Sharp 

(2006) beskriver fyra huvudgrupper av intervjuer; ostrukturerad, strukturerad, 

semistrukturerad och gruppintervjuer. De tre förstnämnda syftar på hur mycket intervjuaren 

styr konversationen efter sitt manus, dvs. hur mycket kontroll han/hon har över själva 

intervjun. Enligt Lundahl och Skärvad (1999) kännetecknas en ostrukturerad intervju av att 

den försöker locka fram intervjupersonens värderingar av situationen, åsikter, attityder och 

föreställningar lika mycket som ren fakta.   

 

Våra intervjuer har varit semistrukturerade, eller som Jacobsen (2007) skulle kalla dem: 

”öppna individuella intervjuer”. Valet av en semistrukturerad intervju baserades på en önskad 

möjlighet att vid svårtolkade svar få tillfälle att kunna ställa kompletterande följdfrågor. 

Intervjuguiden utformades med anknytning till befintlig teori och i samarbete med vår 

handledare, Arne Söderbom (Högskolelektor i Företagsekonomi). Intervjuguiden är grundad 

på fyra ämnen, vilka är tagna utifrån problemformuleringen. Dessa är internprismetoder, 

syften med internprissättning, positiva respektive negativa effekter samt konflikter. För att 

göra dessa ämnen mätbara har vi försökt att identifiera viktiga begrepp från den teoretiska 

referensramen. Hela intervjuprocessen började med att vi först skickade ut e-post till samtliga 

personer som vi hade kommit i kontakt med, där undersökningens syfte beskrevs och vad den 

skulle användas till. Därefter skickades också, efter önskemål från deras sida ytterligare ett 

mejl med intervjufrågorna. Genom att ge ut frågorna innan själva intervjun kunde 

intervjupersonerna förbereda sig, samt ta fram information som annars inte skulle ha varit 

tillgänglig, men samtidigt bidrar det oundvikligen till en viss avsaknad av spontanitet då 

frågorna är kända sedan tidigare. Samtliga intervjupersoner har också anonymiserats i 

uppsatsen. Under intervjuerna följde vi en strukturerad intervjuguide samtidigt som 

intervjupersonerna ändå fick utrymme att uttrycka sig fritt. Detta medförde att det bildades 
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bra diskussioner mellan oss och intervjupersonerna. Under intervjuernas gång har givetvis 

följdfrågor uppkommit beroende på vad de tillförfrågade svarat. Samtliga intervjuer på 

centralnivå hölls på företagets kontor i Göteborg, förutom intervjun med fabriksansvarig som 

hölls på fabriken. Intervjuerna var mellan 1-2 timmar långa vilket var tillräckligt för att få all 

den information som behövdes. Hjälpmedel som användes var till största del enbart papper 

och penna förutom vid intervjun med fabrikschefen och en controller, där vi använde oss utav 

en diktafon. Detta fungerade bra och behövdes kompletterande information kunde vi mejla 

frågor till samtliga intervjupersoner. 

 

Efter vi genomfört intervjuerna började vi sammanfatta den empiri vi fått in och för att sedan 

testa att informationen stämde och att vi inte missat viktig fakta skickades kompletterande 

frågor till intervjupersonerna via e-post. Då vi hade problem att få med allt som blev sagt vid 

de tre intervjuer utan diktafon blev dessa mejl nödvändiga för att få intervjupersonernas 

exakta åsikter. Det gav oss också möjlighet att få ny information, vilket gav en fylligare 

empiri. Förutom uppföljningsmejlen lät vi även vår kontaktperson läsa igenom det som 

sammanställts för att se att det stämde överens med företagets syn på hur de anser sig sköta 

sin internprissättning.  

 

3.3.2 Urval av företag 

 

Att det fanns ett väletablerat internprissättningssystem var huvudorsaken till valet av företag. 

En annan viktig aspekt, var att det fanns en organisationsstruktur som var divisionsindelad, 

med ett decentraliserat resultat- och räntabilitetsansvar ner till divisionerna. Enligt Lantz et al. 

(2002) är internprissättning en funktionell nödvändighet, vid en divisionaliserad 

organisationsstruktur. Vi ville också att koncernen skulle vara ett av de större börsnoterade 

bolagen i Sverige. Företagets namn har sedan också behandlats konfidentiellt i uppsatsen. 

 

3.3.3 Urval av intervjupersoner 

 

När en intervju ska genomföras är det viktigt att tänka på vem i företaget som ska intervjuas. 

Det finns ett antal olika faktorer att ta hänsyn till när forskaren ska välja sina intervjupersoner. 

Dessa är bland annat personens position/titel och kunskap/erfarenhet inom företaget. En 

annan faktor att tänka på är hur verbal personen i fråga är samt att anpassa språket så det blir 

förståeligt (Jacobsen, 2007).  

 

Urvalet består av fem intervjupersoner som alla är involverade i internprissättningsprocessen, 

men med olika roller och erfarenheter. Personerna som intervjuades hade ledande positioner, 

från fabrikerna upp till högre centrala nivåer i företaget. Detta gav oss en förståelse för hur 

internprissättningen gick till genom hela kedjan, från fabrik upp till marknads- och 

försäljningsavdelningar. En viktig aspekt när vi gjorde urvalet var hur länge personerna i 

fråga hade varit anställda. Tanken var att det skulle vara en mix av personer som varit 

anställda under en längre respektive kortare tid, då vi antog att personerna i fråga skulle ha 

olika syn på internprissättningen beroende på hur länge de varit aktiva i företagets 

internprissättningssystem. En annan viktig aspekt gällande urvalet, var deras ansvarsområde. 

Vi tyckte det var intressant att få intervjua controllers inom företaget, då de ofta har ett ansvar 

för internprissystemets drift och utveckling. Deras roll är att se till att internprissystemet 

passar in i företagets affärsplaner, budgetsystem och ledningsfilosofi. Controllern ska även 

fungera som en problem- och konfliktlösare, och ibland även domare (Olve & Samuelson 
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2008). Något som vi inte tog hänsyn till var könsfrågan, då vi inte tyckte det var av stor 

betydelse för vår studie. 

 

3.4 Dataanalys 

 

Efter genomförda intervjuer, gjorde vi en kvalitativ analys av insamlad data, som 

huvudsakligen består av tre delar; beskrivning, systematisering/kategorisering samt 

kombination. Dessa tre delar är i grunden en reduktion av informationen (Jacobson, 2007). 

Den första delen omfattar en detaljerad beskrivning av insamlad data. Intervjuerna ska 

registreras utan att vi själva ska färga upplysningarna (Geertz, 1973, återgivet i Jacobson, 

2007). Nästa del handlar om att systematisera och reducera den oöverskådliga informationen, 

eftersom den första detaljerade beskrivningen blir alltför omfattande och då endast kan tolkas 

av oss själva. Slutligen ska insamlad data tolkas, dvs. försöka hitta meningar, orsaker, 

generalisera eller bringa viss ordning i data. Det är i denna fas vi kan få fram de mer dolda 

men kanske mest intressanta förhållandena. Analysen ska vara en berikning av den 

ursprungliga informationen. Den ska skapa nya begrepp, samt kombinera och koppla 

informationen, så att det framgår mönster ur våra data (Jacobson, 2007). Vi kommer att 

beskriva tillvägagångssättet i inledningen av analyskapitlet.  

 

3.5 Trovärdighet 

 

Det är viktigt att uppsatsens resultat ger oss en korrekt bild av verkligheten. Utfallet av en 

undersökning påverkas alltid till viss del utav metoden, därför gäller det också att bedöma hur 

mycket en undersökning orsakas av just denna (Jacobsen, 2007). Vi kommer här att beskriva 

två mått på vår studies trovärdighet; validitet och reliabilitet. 

 

3.5.1 Validitet 

 

För att styrka uppsatsens trovärdighet krävs en kritisk granskning av kvalitén på insamlad data 

(Jacobsen, 2007). I teorin benämns tre typer av validitet; inre, extern samt ytvaliditet. Den 

inre validiteten handlar om huruvida det resultat som framkommit stämmer överens med 

verkligheten (Merriam, 1994). Det finns alltid en översättare av informationen, dvs. det går 

inte att observera eller mäta en företeelse utan att ändra den. Det kan därför vara svårt att veta 

om resultatet som framkommit faktiskt stämmer överens med verkligheten. Extern validitet 

handlar istället om undersökningsresultatets generaliserbarhet, alltså i vilken mån resultatet av 

undersökning kan användas vid andra situationer än just den som undersökts (Ratcliffe, 1983, 

återgivet i Merriam, 1994). Ytvaliditet innebär att utomstående experter, intervjupersoner eller 

vi som gjort undersökningen, gör en rimlighetsbedömning, vilket innebär att skapa acceptans 

för resultatet som vi fått fram (Arbnor, & Bjerke, 1994).  

 

Vi anser att validiteten i vår uppsats bl.a. styrks av att vi fått intervjua personer med ledande 

positioner som är insatta i företagets internprissättning, samt att intervjupersonerna hade olika 

roller inom företaget men ändå var involverade i samma internprissättningsprocess. De 

intervjuade svarade också relativt lika på de flesta frågorna, vilket i större utsträckning bevisar 

att det som sägs faktiskt går att lita på. Jämför vi teorin och tidigare undersökningar, kan vi se 

många likheter med hur vårt fallföretag jobbar, vilket styrker att den nya informationen går att 

koppla till verkligheten. Huruvida validiteten påverkades av att vi inte använde oss utav 
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diktafon vid samtliga intervjuer går att diskuteras. Anledningen till att samtliga intervjuer inte 

spelades in var att de inte kände sig bekväma med diktafonen, vilket innebar att det blev 

svårare att få med all information vid dessa tillfällen. Trots detta kunde informationen som 

saknades kompletteras via e-post. Vi såg också till att sammanställa intervjuerna så fort som 

möjligt efter respektive intervju så att de låg så färska som möjligt i minnet. Vi är medvetna 

om att resultatet från vår undersökning inte är generaliserbar. Detta innebär i sig inte ett 

problem, då vår avsikt var att beskriva hur det valda företaget utför sin internprissättning. 

 

3.5.2 Reliabilitet 

 

Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning som resultatet går att upprepas, dvs. resultatet 

skall vara detsamma vid upprepade mätningar, oberoende vem som utför testet (Merriam, 

1994). Det gäller bl.a. att granska om det är något hos undersökningen som påverkat 

resultatet. Två omständigheter som är relevanta för denna studie och som kan påverka de 

undersökta är; intervjuareffekt och kontexteffekt (Jacobsen, 2007). Av egna erfarenheter kan vi 

enkelt konstatera att det är svårt att inte bli påverkad av intervjusituationen. Intervjun formas 

alltid på lite olika sätt beroende på vem som undersöks. För att reducera dessa 

intervjuareffekter har vi försökt vara så konsekventa som möjligt, bl.a. har alltid båda två varit 

närvarande samt att vi haft liknande upplägg vid samtliga tillfällen. Varje intervju utfördes ute 

på personernas egna kontor, vilket enligt Jacobsen medför en trygghet för den ska som 

intervjuas. Dock kan detta medfölja störningar i form av telefonsamtal eller arbetskollegor 

som avbryter (Ibid.). Vi finner att samtliga intervjuer har kunnat genomföras under lugna 

omständigheter, utan några yttre störningar. För att ytterligare öka reliabiliteten betonades vid 

intervjuerna att det var den intervjuades åsikter som vi ville komma åt, i syfte att de skulle 

besvara frågorna med sina egna åsikter och inte efter vad de trodde att vi ville höra.  

 

Ett annat vanligt fel som uppstår och som påverkar uppsatsens reliabilitet är slarv vid 

registrering av data. Vid intervjuer förespråkas ljudinspelningar före noteringar, då det ger en 

total återgivning av ett samtal. Vid några intervjuer använde vi oss enbart av anteckningar, 

vilket skapade ett problem då en stor sållning av information gjordes vid insamlingstillfället, 

och medförde att en del viktig information utelämnades (Jacobsen, 2007). Detta har dock på 

ett fullgott sätt kompletterats genom de två ljudinspelande intervjuerna, samt e-post. 

Reliabiliteten styrkts tillsist av att vi lät intervjupersonerna ta del av resultatet, efter det att den 

sammanställts, och gav dem möjlighet att kommentera eventuella feltolkningar.  
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4. Fallstudie 
 

I detta avsnitt kommer vi att presentera fallföretaget och beskriva internprissättningen inom 

och mellan affärsgrupperna, vilket innefattar internprestationer, internprismetod, syften, 

positiva respektive negativa effekter, konflikter samt tänkbara förändringar. 

  

 

4.1 Företagspresentation 

 

Fallföretaget är ett svenskt globalt konsumentvaruföretag med ca 50000 anställda runt om i 

världen. Koncernen omsatte år 2008 drygt 100 miljarder kronor och de utvecklar, producerar 

och marknadsför samtliga av sina produkter. Koncernens huvudmarknad är Europa, där 

Sverige är en av deras starkaste marknad med många välkända varumärken. Storleksmässigt 

är dock Tyskland den största marknaden, där Sverige bara kommer på sjätte plats. 

Omsättningen på den svenska marknaden låg 2008 på knappt 7 procent av koncernens totala 

omsättning och antalet anställda inom Sverigekoncernen runt 7000. Koncernen har även 

starka positioner i Nordamerika, Latinamerika samt Asien. Totalt sett omfattas koncernen av 

fyra olika verksamhetsområden, som alla har produktionsanläggningar inom Sverige. Dessa 

verksamhetsområden är sedan uppdelade i sex affärsgrupper, vilka behandlar olika delar av 

deras världsmarknad. Alla affärsgrupper står för både tillverkning och försäljning av 

produkter inom deras marknadsområde. Utöver dessa sex affärsgrupper finns det även en 

enhet som ska skapa förutsättningar för global tillväxt samt arbeta med långsiktiga strategier 

inom affärsgrupperna A och B samt Europa- och Asienmarknaden. Enheten ska också 

tillvarata synergier mellan verksamhetsområdena genom att ansvara för kund- och 

konsumentinsikt, innovation, teknologiprocesser och varumärkesutveckling (Årsredovisning, 

2008).  

 

Koncernen är divisionsindelad med en styrelse högst upp i hierarkin. Under styrelsen följer en 

koncernchef med underliggande koncernstaber och COO. Vidare kommer sedan de olika 

affärsgrupperna som verkar som självständiga dotterbolag (se figur 6). Dessa affärsgrupper 

arbetar i första hand med att uppnå bästa möjliga resultat för sin egen enhet. För att säkerställa 

koncernens tillväxt får de affärsgrupper som i dåliga tider går bättre, bära de som går sämre. 

De affärsgrupper som har störst samarbete mellan varandra är A och B, som för tillfället är de 

som har gått bäst. Dessa affärsgrupper är inom samma produktkategori och har även tidigare 

vart en och samma affärsgrupp. De är integrerade i samma affärssystem (SAP), de använder 

sig av samma definitioner, de gör en del av sina inköp tillsammans, distribuerar en del genom 

varandra, utbyter personal, gemensam rekrytering och utbildning, teknologisamarbete samt att 

de kommer med rekommendationer till varandra. Hur samarbetet kan se ut varierar dock. 

 

4.1.1 Ansvarsfördelning 

 

Styrelsen tillsammans med VD:n och dennes koncernstaber har det övergripande 

lönsamhetsansvaret i koncernen. Det ekonomiska ansvaret är sedan decentraliserat ner i 

organisationen. Ansvarsfördelningen sker på så sätt att varje affärsgrupp har självständigt 

resultatansvar med ett visst kapitalansvar. Detta innebär att de är helt ansvariga för sina inköp 

och sin försäljning med en fullständig resultat- och balansräkning. Däremot har de inte 
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befogenheten att göra alla sina investeringar utan stöd från koncernen. Besluten om 

investeringar är beloppsstyrda, vilket innebär att de olika hierarkiska nivåerna i koncernen har 

olika belopp som de får ansvara för när de ska ta egna investeringsbeslut. Fabrikschefen har 

bl.a. ett visst belopp som han inte får överstiga innan han måste gå till de ansvariga inom 

affärsgruppen. Överstiger beloppet även deras befogenhet går beslutet vidare till 

koncernchefen. På liknande sätt har han/hon ett visst belopp av befogenhet, vilket innebär att 

styrelsen, som är den nivå med högst kapitalansvar inom koncernen får fatta beslutet. 

Affärsgrupperna har även vissa strategiska riktlinjer som de måste följa och som är uppsatta 

för alla inom koncernen.  

  

 
Figur 6 – Fallföretagets organisationsschema  
(Källa: Egenmodifierad utifrån årsredovisning 2008) 

 

4.2 Internprestationer 

 

Det sker både internprestationer mellan affärsgrupperna och inom affärsgrupperna. Det 

största flödet sker dock inom affärsgrupperna.  

 

4.2.1 Mellan affärsgrupperna 

 

Flödet innefattar egenproducerade produkter som kan behövas inom de olika affärsgrupperna 

för att tillverka och sälja sina produkter. Det största interna flödet sker mellan affärsgrupperna 

B och D, där B köper in delar av sitt råmaterial från D. Det var dock oklart i hur stor 

omfattning. I övrigt sker även internprestationer då A och B köper produkter av C för att 

kunna förpacka och transportera deras egna produkter till marknaden. Enligt intervjuer som 

gjorts på A så köper de in närmare 90 % av denna produkt via C och resterande 10 % köps in 

via externa leverantörer. Varför de väljer att inte göra alla sina inköp av denna produkt internt 

beror på att C inte alltid kan erbjuda den kvalité som krävs. Det ska dock mycket till för att 

inte handla dessa produkter internt. A:s egna produkter tillverkas dock enbart av råmaterial 

från externa leverantörer. 
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Figur 7 – Internprestationer mellan affärsgrupperna  

(Källa: Egenmodifierad) 

 

4.2.2 Inom affärsgrupperna 

 

Inom affärsgrupperna uppstår det interna prestationer mellan fabrikerna och marknaderna, där 

marknaderna är det samma som säljorganisationerna inom varje affärsgrupp. Det som sker är 

att fabrikerna får råmaterial som sedan förädlas till produkter och som säljs till marknaderna, 

för ett internpris som är framtaget via inköpsorganisationen med underlag från fabrikerna. 

Marknaderna säljer sedan dessa produkter ut till konsument. Denna process ser liknande ut 

och används genomgående inom alla affärsgrupper. 

 

 
Figur 8 – Internprestationer inom affärsgrupperna  

(Källa: Egenmodifierad) 

 

4.3 Internprissättningsmetod 

 

Från intervjuerna framgår det att de använder sig av marknadsbaserad internprissättning 

mellan de olika affärsgrupperna respektive en kostnadsbaserad internprissättning inom 

affärsgrupperna.  

 

4.3.1 Mellan affärsgrupperna 

 

Här används en direkt koppling till marknadspris. Mellan affärsgrupperna B och D finns ett 

väletablerat marknadspris på råmaterial som enkelt går att följa på börsen. Detta pris är det 

som gäller, men det går ändå att avgöra sinsemellan parterna om priset ska vara högre eller 

lägre. Att det rådande marknadspriset inte skulle användas är dock väldigt sällsynt. Vid 

internhandeln från C till A och B finns däremot inget etablerat marknadspris. Här försöker de 

istället uppskatta ett marknadspris, genom att jämföra med liknande produkter på marknaden.  
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4.3.2 Inom affärsgrupperna 

 

Inom affärsgrupperna använder de sig utav kostnadsbaserade internpriser. Priset är baserat på 

det gällande råmaterialpris som diskuterats fram centralt inom affärsgruppen. På detta pris 

lägger de sedan på tillverkningskostnader från fabrikerna. Dessa kostnader är beräknade 

utifrån säljorganisationens budgeterade försäljningsvolymer. Att fastställa dessa volymer 

anses av fallföretaget inte vara helt lätt. Volymerna tilldelas genom en central 

planeringsfunktion per fabrik. Fabrikerna beräknar priset, baserat på ett ”recept” per artikel 

som bl.a. inkluderar planerad produktionstid, spill, bemanning, samt löneläge. De har även ett 

internationellt centrallager som distribuerar ut varor till fabrikerna. Dessa kostnader ingår 

också i internpriset. Utöver dessa kostnader läggs avskrivningarna på, vilket sedan skapar ett 

internpris. Avskrivningar utgör en stor del utav deras internpris då de produkter som 

produceras är väldigt maskinintensiva. Samtliga kostnadsparametrar granskats och omräknas 

innan nytt kalenderår, samt hålls samma för hela året, förutom råmaterialkostnaderna som 

uppdateras varje kvartal.  

 

 
Figur 9 – Uträkning av kostnadsbaserat internpris 

(Källa: egenmodifierad utifrån företagsinternt material) 

 

För att följa upp avvikelser mot standardkostnaderna och se hur det gått använder dig sig av 

konstant uppföljning varje månad gällande finansiella och icke finansiella nyckeltal och 

resultat. Detta följs upp via telefonmöten en gång i månaden där de följer en fast agenda, samt 

möten på plats tillsammans med alla fabriksansvariga och den centrala enheten. Förutom detta 

har de också support av systemen samt kontinuerlig förbättring av deras uppföljnings- och 

analysverktyg. Internpriset uppdateras sedan en gång per kvartal och för att följa upp varför 

en fabrik inte har uppnått ett nollresultat använder de sig utav en process som kallas ”Kick 
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Back processen”. Denna process görs en gång per år och innebär att fabrikernas resultat 

fördelas ut per marknad i den interna finansiella uppföljningen med förklaringar om orsaker 

till avvikelserna. Den centrala enheten i affärsgruppen sätter också upp målsättningen för 

internpriset i budgetprocessen en gång per år. Både kontraktet och målsättningen tar de själva 

beslut om, utan förhandlingar med fabrikerna.  

 

4.4 Internprissättningens syften 

 

4.4.1 Mellan affärsgrupperna 

 

Det primära syftet med deras marknadsbaserade internpriser är att skapa en rättvisa för alla 

inblandade aktörer. De vill också att internprissättningen ska vara enkel att genomföra. 

Genom att priset är satt utifrån ett pris på marknaden anses det rättvist då den köpande 

enheten skulle ha fått betala lika mycket från en extern leverantör. Enligt intervjupersonerna 

blir det enklare för dem att handla med varandra om det finns en rättvisa i 

internprissättningen. Affärsgrupperna arbetar dock främst med att uppnå bästa möjliga resultat 

för sin egen enhet, och vill att det pris som sätts ska vara så fördelaktigt som möjligt för dem 

själva, men ändå kännas rättvist för alla parter. 

 

4.4.2 Inom affärsgrupperna 

 

Det primära syftet med valet av den kostnadsbaserade internprismetoden är att öka 

kostnadsmedvetenheten hos alla medarbetare inom affärsgrupperna. Internprissättningen ska 

användas som ett medel för att kontrollera och styra deras kostnader. Varför affärsgrupperna 

vill öka förståelsen för kostnaderna, beror på att de vill att alla inblandade ska veta vilka 

kostnaderna är samt var de kommer ifrån. De menar att internprissättningen fungerar som en 

motivationskraft för att öka kostnadsmedvetenheten hos alla medarbetare inom 

affärsgrupperna. De vill också skapa ett så rättvist pris som möjligt. Ett annat syfte med den 

valda metoden är att öka konkurrensen mellan fabrikerna. Fabrikerna använder sig bl.a. utav 

benchmarking för att se hur andra fabriker sköter sin produktion samt vilka kostnader de har.  

Genom detta vill de öka effektiviteten i fabrikerna, för att på så sätt kunna konkurrera bättre 

med externa företag. För att sedan motivera till en bättre och mer effektiv produktion har de 

satt upp en bonus som syftar till att den fabriken med bäst utveckling under året får priset 

”bästa fabrik”. Enligt den fabriksansvarige är detta ett trevligt inslag men absolut inget de på 

fabrikerna går och tänker på. Deras mål är alltid att följa sin budget så bra det går, och arbetar 

alltid efter att vara den fabrik som har lägst kostnader och bäst produktion. Fabrikerna har 

också ett resultatbaserat bonussystem som erbjuder bonus till alla anställda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

4.5 Positiva och negativa effekter med metoder 

 

4.5.1 Mellan affärsgrupperna 

 

Positiva 

Enligt intervjupersonerna fungerar det bra att använda ett marknadsbaserat internpris. Det 

gäller dock att det finns ett väletablerat marknadspris att använda sig av. Detta fungerar vid 

den interna handeln mellan affärsgrupperna B och D, där det finns ett etablerat marknadspris, 

vilket medför att båda parterna får en rättvis bedömning av priset. De slipper också att ägna 

tid åt onödiga förhandlingar. Det är också viktigt att det inte finns för stora skillnader mellan 

att köpa eller sälja internt respektive externt. Förutom dessa faktorer så är det lätt att följa 

prisutvecklingen av råmaterialet på börsen, vilket gör uppföljningsarbetet enklare.  

 

Negativa 

Det negativa med metoden är när det inte finns något etablerat marknadspris. Detta problem 

uppstår när A och B handlar internt med C, vilket skapar konflikter. Problemet när det inte 

finns ett etablerat marknadspris är att de själva får uppskatta ett pris, genom att jämföra priset 

med externa leverantörer. Detta är tidskrävande samt att det bildas konflikter då parterna inte 

kommer överens ifall priset är uppskattat rätt. De anser också att det ibland fokuseras lite för 

mycket på marknadens priser, istället för att se till företagets verkliga kostnader.   

 

4.5.2 Inom affärsgrupperna 

 

Positiva 

Förr uppstod det förhandlingar mellan fabrikerna och marknaderna, men med den 

kostnadsbaserade metoden har det skapats ett etablerat arbetssätt, med god transparens 

igenom hela processen. God transparens betyder att det finns en öppenhet som visar vad 

kostnader kommer ifrån, vilket i sin tur leder till att de slipper konflikter och annat tidsspill 

som kan komma ur förhandlingar. Andra positiva effekter är den konkurrens som uppkommer 

mellan fabrikerna då deras priser och kostnader jämförs med varandra. De är också positiva 

till kvartalsuppföljningen av råmaterialkostnaderna, då det blir enklare att få ett mer aktuellt 

och rättvisande pris. Intervjupersonerna tycker också det är bra att fabrikerna får täckning för 

alla de kostnader som produkterna medför och kan då lättare följa alla kostnader steg för steg 

i verksamheten, vilket också medför att fabrikerna kan arbeta mot ett nollresultat.  
 

Negativa 

Det negativa med den kostnadsbaserade metoden är att den kan bli för komplex, och att den 

även blir tidskrävande, då det är många olika kostnadsvariabler att ta hänsyn till. Metoden ger 

inte alltid uttryck för exakt vilka kostnader som de specifika produkterna medför, i och med 

att även de indirekta kostnaderna är inräknade i priset. En annan aspekt är att det saknas 

utbildning till resterande personal, vilket är en väldigt viktig faktor då personalen skulle bli 

mer kostnadsmedvetna om de visste exakt hur deras internprissättningsmetod fungerade. Trots 

att metoden medför en god transparens kan det alltid bli bättre, dvs. fabrikerna måste bli bättre 

på att kommunicera sina kostnader. Det finns också blandade åsikter om metodens 

decimalhantering. Med detta menar intervjupersonerna att det blir för mycket fokus på att 

räkna ut exakta värden på produktartiklarna. Detta är väldigt tidskrävande, speciellt vid 

uppföljning. I vissa fall är decimalhanteringen dock viktig, bl.a. vid Private Label - affärer 
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(produkter som inte är deras egna varumärken). Det är nämligen viktigt att se varför en affär 

gick igenom eller inte och att se om priset var för högt eller lågt. 

 

4.6 Konflikter 

 

När det kommer till internprissättningen sker det ofta konflikter och de uppstår både inom 

och mellan affärsgrupperna.     

 

4.6.1 Mellan affärsgrupperna 

 

För tillfället pågår det en konflikt som handlar om vilket pris A och B ska köpa C:s produkter 

för. Då det inte finns ett etablerat marknadspris uppstår det problem hur marknadspriset ska 

uppskattas. A har genom benchmarking jämfört priser med externa leverantörer och fått fram 

ett uppskattat marknadspris. Trots detta vill inte affärsgrupp C acceptera detta pris, då de 

hävdar att det inte existerar. De påstår att priset ska vara högre, vilket A och B i sin tur inte 

går med på. Detta leder till långa förhandlingar som inte leder någonstans då de inte kan köpa 

från en extern leverantör. Eftersom det för tillfället går dåligt för C tvingas A och B att köpa 

av C, såvida det inte finns riktigt goda skäl. Konflikterna uppstår ofta vid bristande 

kommunikation och informationsflöde mellan affärsgrupperna. 

 

De flesta konflikter hanteras centralt i affärsgrupperna, vilket ibland leder till långa 

förhandlingar. Löser de mot förmodan inte konflikterna går ärendet till koncernchefen. Detta 

är dock något som affärsgrupperna helst inte vill ska hända, då det skulle bli väldigt mycket 

extraarbete för koncernchefen. 

 

4.6.2 Inom affärsgrupperna 

 

De flesta konflikter sker inom affärsgrupperna, mellan fabrikerna och den centrala 

säljorganisationen inom respektive affärsgrupp. Den största faktorn till varför det uppstår 

konflikter inom affärsgruppen beror på brister i informationsflödet. Detta leder till att 

medarbetarna inte förstår sig på varandra då det brister i kommunikationen. Det kan till 

exempel bero på att de inblandade inte förstår principerna med internprissättningsmetoden. 

Andra orsaker till varför det sker konflikter handlar om priset är rätt, vem som ska bära 

kostnaderna och att metoden är för komplex.  Det finns också meningsskillnader om hur 

fokuserad metoden ska vara på decimalhanteringen. Några parter tycker att den är för 

decimalstyrd och borde fungera mer som ett styrmedel. Istället för att räkna och utvärdera 

varje decimal i artikelhanteringen skulle fokus mer kunna läggas på en bättre överblick av 

produktionsprocessen. 

 

För att hantera dessa konflikter anser de tillfrågade att de inom affärsgrupperna behöver 

sprida information kontinuerligt, vilket medför bättre informationsflöden mellan enheterna.  

Det skulle också leda till bättre förståelse samt en effektivare styrning . Kan inte konflikten 

lösas mellan de inblandade parterna tas det upp med den centrala funktionen inom 

affärsgruppen, som då beslutar om vad som ska hända. Detta är dock något som sällan händer 

då parterna gärna undviker att blanda in högre nivåer. För att motverka konflikter angående 

komplexiteten på metoden behövs bättre information och utbildning för alla parter inom 

koncernen. Det är också viktigt att ansvarsrollerna är tydliga, vilket innebär att alla ska veta 
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vem som tar beslut och har ansvaret för olika funktioner som pågår inom verksamheten samt 

att det bildas konstruktiva diskussioner vilket ofta leder till förbättringar. 

 

4.7 Tänkbara förändringar 

 

Intervjupersonerna anser sig vara relativt nöjda med båda metoderna. De anser dock att någon 

förändring måste ske angående det uppskattade marknadspris som används mellan C till A 

och B, vilket enligt dem inte fungerar perfekt för tillfället. De tycker också att den 

kostnadsbaserade metoden kunde vara mindre komplex. Detta beror på stegvisa förändringar 

har gjorts genom åren, i strävan efter ännu bättre spegling av de verkliga 

produktionskostnaderna, och bättre styrning av verksamheten. Problemet med den 

marknadsbaserade metoden är att marknadspriserna styr för mycket, vilket inte visar dem de 

verkliga kostnaderna. Det hade varit bättre att fokusera mer på de interna priserna istället för 

på marknaden, och kanske använda sig utav samma kostnadsbaserade internprismetod mellan 

affärsgrupperna som inom affärsgrupperna, då det skulle bli mer rättvisande. En annan 

förändring som tas upp är att ABC-kalkylering skulle kunna vara ett alternativ, för att 

underlätta kostnadsfördelningen. De tar också upp att det hade varit intressant med 

benchmarking för att jämföra sin internprissättningsmetod jämfört med andra större 

koncerner. Det är något som varit på tal men aldrig riktigt genomförts, vilket enligt 

intervjupersonerna är synd, då det skulle ge en bra bild av hur de själva ligger till. 
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5. Analys 
 

I detta kapitel har vi ställt referensramen mot den information som samlats in med hjälp av 

intervjuer. Intervjuerna gav bra information, men inte allt var relevant för 

problemställningen. Vi har därför i analysen gjort en systematisering och reducering av den 

oöverskådliga informationen. Därefter har vi valt att dela upp våra data i två 

huvudkategorier; ”Internprismetod” och ”Effekter av vald metod”. Dessa två kommer att 

innefatta de viktigaste delarna från våra intervjuer. Vi kommer också att tolka våra data, det 

vill säga leta efter orsaker, samt försöka hitta kopplingar till teorin och tidigare studier, 

alltför att skapa ökad förståelse inom området. 
 

 

5.1 Internprissättning mellan affärsgrupperna 

 

Koncernen är uppdelad i affärsgrupper, vilka figurerar som självständiga räntabilitetsenheter. 

En enhet med räntabilitetsansvar har befogenheter att påverka intäkter, kostnader och det 

kapital som ingår i ansvaret (Ax et al., 2005). Mellan dessa enheter sker det internprestationer 

som inkluderar olika egenproducerade varor och vid fastställande av internpriset på dessa 

varor används ett marknadsvärde. 

 

5.1.1 Marknadsbaserad internprismetod 

 

Koncernen tillämpar marknadsbaserad internprissättning mellan affärsgrupperna vilket enligt 

Wolff (2007) och Lantz et al. (2002) är vanligt förekommande i många koncerner. 

Koncernens val av internprissättningsmetod kan bero på hur deras organisationsstruktur ser 

ut. Olve och Samuelson (2008), menar att marknadsbaserade internpriser har ökat bland större 

företag då det blivit allt vanligare med decentralisering och självständiga resultat- och 

räntabilitetsenheter. De menar också att enheter med räntabilitets- och resultatansvar, där 

internleveranser inte är en ekonomisk försumbar del av verksamheten, är mest kompatibla 

med marknadsbaserade eller framförhandlade priser (Ibid.).  

 

Inom koncernen använder de sig både utav rådande och uppskattade marknadspriser. Det 

rådande marknadspriset är för råmaterialet och hämtas från börsen. Emmanuel et al. (1990) 

samt Hirshleifer (1956) menar, att för det ska vara lämpligt att använda sig utav rådande 

marknadspriser krävs det att det finns en perfekt konkurrensmarknad, där bland annat 

produkterna på marknaden ska vara mer eller mindre identiska med företagets egna produkter. 

Det marknadspris som används är enligt koncernen väletablerat och accepterat, och materialet 

som finns på marknaden är identiskt med det material som handlas internt.  

 

När det gäller förpackningsmaterialet används uppskattade marknadspriser där 

affärsgrupperna själva uppskattar ett marknadspris utifrån liknande varor som finns på 

marknaden. Enligt Olve och Samuelson (2008) är det en fördel att använda sig utav 

uppskattade marknadspriser då de bestäms internt och blir accepterade av medarbetarna. Det 

vi fick fram genom vår studie var dock att det ofta sker konflikter mellan affärsgrupperna, 

vilket är en följd av att medarbetarna inte är nöjda med det prisunderlag som tagits fram, 

vilket i sin tur också resulterade i förhandlingar. Det kan då finnas en risk att det inte längre 
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blir en renodlad marknadsbaserad internprismetod, utan att det istället utgörs av en 

förhandlingsbaserad metod. Wolff (2007) menar att den förhandlingsbaserade metoden ibland 

kan ses som en marknadsbaserad metod, då det bildas en intern marknad mellan 

affärsgrupperna. Ax et al. (2005) menar också att det kan vara ett bra komplement till 

marknadsbaserade internpriser, då det inte finns en extern fulländad konkurrensmarknad. 

Inom koncernen är de noga med att det inte skapas för mycket förhandlingar, och 

förhandlingsbaserade internprismetoder är något som de förkastar. De menar också att det 

skulle bli för tidskrävande, samt att det skulle fokuseras på fel saker. Watson och Baumler 

(1975) tar i sin artikel upp att de inblandade riskerar att fokusera mer på att utvärdera sin egen 

förhandlingsförmåga istället för att fokusera på sitt finansiella resultat. 

 

Syfte 

Det primära syftet med deras marknadsbaserade internpriser är att skapa en rättvisa för alla 

inblandade aktörer. Rättvist i den betydelsen att den köpande enheten hade fått betala lika 

mycket om de köpt från en extern leverantör och tvärtom. Fallföretaget vill också att metoden 

ska vara enkel. Dessa är enligt Lantz et al. (2002) primära syften med val av specifik 

internprissättningsmetod i tillverkande företag. Olve och Samuelson (2008) tar också upp att 

rättvisande resultatbedömning är ett vanligt förekommande syfte, vilket innebär att 

internprissättningen används som ett instrument för att fördela resultatet på ett rättvist sätt. 

Dessa syften har stor betydelse vid koncernens val metod. Enligt Olve och Samuelson är det 

framför allt syftet med internpriset som styr vilken metod som väljs. Koncernen har också en 

ansvarsfilosofi som syftar till att decentralisera ansvaret ner till lokalnivå. De vill genom detta 

att affärsgrupperna ska sköta sig själva gällande de flesta aspekter. Sahay (2003) menar att 

internprissättning är ett betydelsefullt verktyg för toppcheferna att samordna självständiga 

divisioner. Det som gör affärsgrupperna beroende av varandra är det faktum att de mer eller 

mindre tvingas att bedriva handel mellan varandra. Emmanuel och Mehafdi (1994) tar upp 

studier som visar att det ofta krävs ett godkännande från ledningen när enheterna vill sälja till 

extern marknad.  

 

5.1.2 Effekter av vald metod 

 

Positiva effekter 

Koncernens syn på den marknadsbaserade internprismetoden är att den ger en rättvis bild av 

priset för både köpande och säljande affärsgrupp. Det viktiga för dem, är att det inte ska 

finnas för stora skillnader mellan att köpa eller sälja internt respektive externt. Det är också 

viktigt att hitta eller följa ett rådande marknadspris som stämmer överens med de varor som 

de själva handlar med. Olve och Samuelson (2008) anser att metoden är bra och ofta 

rättvisande, men påpekar även att den kan vara tidskrävande att följa upp. Detta är inget de 

inom koncernen reflekterar över, utan anser att det är enkelt att följa marknadens 

prisutveckling på börsen, även då marknadspriset på det råmaterial som används kan variera 

mycket. 

 

Att affärsgrupperna kan hitta och följa ett rådande marknadspris gör att tidskrävande 

förhandlingar undviks mellan dem. Det leder också till mindre inblandning utav centrala 

enheter, vilket är positivt, då de förespråkar lokalt ansvar ut i affärsgrupperna. Enligt Olve och 

Samuelson (2008) vill koncerner med en hög decentralisering av ansvar, undvika att blanda in 

centrala enheter, då det medföljer att den centrala enheten inte kan fokusera på det som är 

väsentligt för dem. Vidare menar Ax et al. (2005) att marknadsbaserad internprissättning även 

ger förbättrade underlag för beslutsfattande.  
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Negativa effekter 

Fallstudien visade att den marknadsbaserade internprismetoden ibland anses vara för 

fokuserad på marknadens priser, istället för att se till företagets verkliga kostnader. Olve och 

Samuelson (2008) menar att det ofta inte visas ett alternativvärde vid marknadspriser för 

säljande och köpande aktörer vid internleveranser, vilket kan leda till att det hade blivit 

lönsammare att utgå från en kostnadsbaserad metod. Även Hirshleifer (1956) menar att, om 

det inte finns en perfekt marknad att jämföra företagets produkter med är det bättre att 

använda en kostnadsbaserad metod. Inom affärsgrupperna tycker de att det ibland skulle vara 

bättre att använda sig utav samma kostnadsbaserade internprismetod mellan affärsgrupperna 

som inom affärsgrupperna då det skulle bli mer rättvisande.  

 

Jämför vi koncernens rådande och uppskattade marknadspriser finner vi en del skillnader. 

Medans det var enkelt att följa, samt hantera det rådande marknadspriset, var det desto svårare 

att hitta och komma fram till ett bra uppskattat marknadspris när det gäller 

förpackningsmaterialet. Enligt Olve och Samuelson (2008) ska det finnas liknande produkter 

på marknaden för att det ska gå att uppskatta ett passande marknadspris. Då 

förpackningsmaterialet är av väldigt unik karaktär blir det svårt att få fram ett bra pris. Det 

negativa blir då enligt affärsgrupperna att det bildas konflikter angående vilket pris som ska 

sättas på internprestationerna mellan dem. Problemet kan ha uppstått pågrund av den 

decentralisering som koncernens organisationsstruktur bygger på. Decentralisering av ansvar 

ner till självständiga resultat- och räntabilitetsenheter kan leda till konkurrens mellan 

enheterna, vilket dock inte behöver vara negativt. I fallföretaget har det ibland inneburit 

konflikter då beslut ska fattas om priset är rätt internt, eller om den köpande enheten istället 

ska få köpa externt. Risken med detta är enligt Greve (1996) att för mycket energi läggs åt att 

vinna interna maktkamper och för liten uppmärksamhet åt konkurrenter och kunder (ibid.). 

Vidare medför internprissättning nästintill ständigt till suboptimering, samt maktkamper 

mellan enheter. Suboptimering uppstår vid konkurrensutsättning, vilket leder till egennyttan 

står i strid med hela företagets bästa. Maktkamper uppstår bl.a. då en köpande enhet anser sig 

få bära för höga interna kostnader, och tycker sig bättre än säljande enhet förstå vad som ska 

göras (Ax et al., 2005).  Vår studie visar att affärsgrupperna först och främst strävar efter egen 

vinstmaximering, för att uppnå bästa möjliga resultat för sin egen enhet. De vill att det pris 

som sätts ska vara så fördelaktigt som möjligt för dem själva, men samtidigt uppfattas rättvist 

för alla parter. Studien av Lantz et al. (2002) visar också att enbart 13 procent av de 

tillverkande företagen, har självständiga divisioner som arbetar för att öka företagets totala 

vinst. Ser vi till denna låga siffra är det ingen överraskning att samma tankesätt finns inom 

vårt fallföretag. 

 

Konflikter 

Inom koncernen uppstår det ständigt konflikter när det gäller internprissättningen. Det handlar 

bl.a. om fel prisunderlag, dålig kommunikation och/eller bristande informationsflöde mellan 

affärsgrupperna. Att det uppstår konflikter är inget ovanligt enligt Ellmin (1992), som påstår 

att det sker konflikter på arbetsplatser för jämnan. Enligt Olve och Samuelson (2008) uppstår 

många konflikter mellan avdelningar pågrund av prisunderlaget för internprestationerna. 

Enligt intervjupersonerna har denna konflikt uppkommit pågrund av att affärsgrupperna inte 

kan enas mellan varandra om vilket pris som ska sättas på varorna. För att försöka lösa denna 

konflikt sker ibland långa förhandlingar, vilket uppfattas som väldigt tidskrävande. Watson 

och Baumler (1975) menar dock att förhandlingar är det bästa sättet att minimera risken för 

konflikter. För att undvika förhandlingar inom koncernen skulle de kunna låta en central enhet 

få ansvaret över internprissättningen, vilket skulle spara tid och resurser i den operativa 
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verksamheten (Olve & Samuelson, 2008). Affärsgrupperna försöker emellertid alltid i första 

hand lösa konflikterna själva, mellan varandra, och enbart i enstaka fall går det så långt att 

konflikten inte kan lösas utan inblandning utav högre nivåer. Ellmin (1992) är inne på samma 

spår och menar att det är viktigt att den centrala enheten, om de ska blanda sig i konflikten 

kartlägger hur situationen ser ut och bedömer hur allvarlig konflikten är, samt avgör om hjälp 

behövs och i så fall om experthjälp ska tillkallas. 

 

5.2 Internprissättning inom affärsgrupperna 

 

Koncernens internprestationer inom affärsgrupperna förekommer mellan fabrikerna och den 

centrala försäljningsorganisationen, och består till mesta dels av råmaterial. Fabrikerna har 

knappt några intäkter och deras mål är att hålla nere kostnaderna samt sträva efter ett 

nollresultat. Fabrikerna är enligt Ax et al. (2005) typiska enheter med kostnadsansvar, men 

eftersom de även har befogenheter att göra vissa investeringar själva, innehar de till viss del 

även ett kapitalansvar.    

 

5.2.1 Kostnadsbaserad internprismetod 

 

Sahay (2003) menar att kostnadsbaserade internpriser är det naturliga valet, speciellt när det 

inte finns något tillgängligt marknadspris. Vi bedömer att koncernen använder sig av metoden 

avräkning till standardkostnad som inkluderar självkostnaden, alltså full tillverkningskostnad. 

Samtliga kostnadsparametrar granskas och omräknas innan varje nytt kalenderår, samt hålls 

samma för hela året, förutom råmaterialkostnaderna som uppdateras varje kvartal. Internpriset 

involverar både direkta (material- och lönekostnader, etc.) och indirekta kostnader 

(lagerkostnader, spill och energi, etc.), alltså självkostnaden (Olve & Samuelson, 2008). 

Dessa kostnader är förutbestämda och hålls konstanta under en period, alltså 

standardkostnader. Företaget använder sig alltså inte av verkliga kostnader, utan räknar ut ett 

standardvärde utifrån prognostiserad försäljningsvolym (Ax et al., 2005). Att fastställa 

volymerna som ligger till grund för uträkningen av självkostnaden kan ibland uppfattas som 

svårt. Enligt Kullvén (1994) kan det uppstå problem då företag väljer att ersätta de verkliga 

kostnaderna med standardkostnader. Författaren menar att det i efterföljande led i en 

förädlingskedja kan leda till att det uppstår felaktiga uppfattningar angående kostnaderna, 

samt att viktig information kan bli förvanskad.  

 

Syfte 

I fallstudien framkom det att det primära syftet med den kostnadsbaserade internprismetoden 

var att öka kostnadsmedvetenheten hos alla medarbetare inom affärsgrupperna, vilket är ett 

ofta förekommande syfte enligt Ax et al. (2005). Koncernen vill också använda 

internprissättningen som ett medel för att kontrollera och styra sina kostnader. Detta är också 

något som visar sig vara ett starkt motiv för internprissättning i tillverkande företag enligt 

undersökningen av Lantz et al. (2002). Den ökade kostnadsmedvetenheten ger också upphov 

till lägre resursförbrukning (Ax et al. 2005). Ett annat syfte med den kostnadsbaserade 

metoden är att driva konkurrens mellan fabrikerna, och genom detta öka deras effektivitet, för 

att på så sätt kunna konkurrera med externa företag. Internprissättning ska enligt Ax et al. 

även motivera medarbetarna till ett ekonomiskt tänkande och till ett agerande som står i 

samstämmighet med företagets bästa. 
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5.2.2 Effekter av vald metod 

 

Positiva effekter 

En av de mest positiva effekterna med att använda en kostnadsbaserad metod är enligt 

intervjupersonerna att den framhåller de olika kostnaderna. De inblandade får en bättre 

förståelse för vilka kostnader som finns samt varför de uppstår, allt i syfte att öka 

kostnadsmedvetenheten. Det är därför viktigt att det finns en god transparens inom 

affärsgrupperna, alltså att de bl.a. öppet visar var kostnaderna kommer ifrån. Enligt Ax et al. 

(2005) medför detta att ledningen lättare kan ta avgörande beslut angående produkterna, p.g.a. 

en bättre insyn i varje produkts kostnad och för att detta ytterligare ska underlätta för 

beslutsfattandet bör marknadsbaserade priser användas (Ibid.). En annan positiv effekt med 

deras metod är att fabrikerna får täckning för alla de kostnader som produkterna medför, 

vilket också innebär att kostnaderna följer med produkterna genom hela processen. Detta är 

något som både Olve och Samuelson samt Ax et al. tar upp som en anledning till varför 

företag använder sig av just den kostnadsbaserade metoden. 

 

Negativa effekter 

Enligt intervjupersonerna kan den kostnadsbaserade metoden på företaget vara lite för 

komplex, och även tidskrävande, då det är många olika kostnadsvariabler att ta hänsyn till. Att 

den är komplex kan också bero på att standardkostnader är svåra att beräkna på ett tillförlitligt 

sätt, i och med att standardpriserna bygger på verkliga kostnader i tidigare perioder och inte 

på den aktuella perioden (Ax et al., 2005; Olve & Samuelson, 2008). Fallföretaget tycker 

också att metoden inte alltid ger uttryck för exakt vilka kostnader som de specifika 

produkterna medför, i och med att även de indirekta kostnaderna är inräknade i priset. Några 

av de intervjuade tar även upp att ABC-kalkylering skulle kunna vara ett alternativ, för att 

underlätta kostnadsfördelningen. Enligt Bergstrand (2003) ska ABC-kalkylering ge en korrekt 

spegelbild av vad som driver kostnaderna hos leverantören och en fördel är att den kan 

upptäcka vilka kostnader som inte är lönsamma. Anledningen till att de inte tillämpar denna 

metod kan bero på att det krävs förändringar i hur kostnaderna ska spåras genom hela 

organisationen, vilket kan bli resurskrävande att genomföra (Stevenson & Cabell, 2002).  

 

Konflikter 

Enligt Ellmin (1992) är bristfällig kommunikation och brister i informationsflödet bidragande 

faktorer till att konflikter uppstår. Detta stämmer bra överrens med vad som händer inom 

affärsgrupperna. De har bland annat problem med kommunikationen mellan 

säljorganisationen och fabrikerna, där det inte är ovanligt att väsentlig information glöms bort, 

eller undgås att förmedlas. Inom affärsgrupperna sker det också konflikter angående vilket 

pris som är rätt och vem som ska bära kostnaderna. Ax et al. (2005) tar upp att det ofta finns 

stora problem ute på företag med att välja vilket pris som ska användas. Författarna menar att 

konflikter som bildas där, lätt kan leda till tidskrävande diskussioner och stora kostnader för 

att hantera situationen. På koncernen, inom affärsgrupperna är de medvetna om detta och 

försöker att skapa bättre kommunikation för att slippa ”maktkamper” mellan enheterna. Detta 

är något som Ax et al. menar bildas då en köpande enhet anser sig få bära för höga interna 

kostnader, och tycker sig bättre än säljande enhet förstå vad som ska göras. Ellmin (1992) tar 

även upp att konflikter kan ske då det bildas konkurrens mellan olika avdelningar. Att 

konkurrens uppstår inom affärsgruppen, mellan fabrikerna är inte ovanligt. Intervjupersonerna 

menar att det inte behöver vara något negativt utan att det istället kan leda till en högre 

effektivitet, då de motiveras till att vara lika bra eller bättre än sina interna konkurrenter. 

Problemet är dock att det kan bildas maktkamper och suboptimering vid en för stor 

konkurrens. Enligt Kullvén (2001) kan det gå så långt att de enheter som inte kan hantera 
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konkurrensen förlorar sina jobb vilket leder till att deras verksamhet läggs ned. Inom 

fallföretaget är det därför affärsgruppernas uppgift att hantera suboptimeringen, så att 

fabrikerna balanserar sin egennytta med affärsgruppens bästa. 
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6. Slutsats 
 

Vi kommer i detta kapitel presenterna våra slutsatser samt föra en diskussion med underlag 

från vårt empiriska material och vår analys och därmed kunna ge svar på studiens 

frågeställning. Till sist kommer vi även att diskutera hur fortsatt forskning inom problemområdet 

skulle kunna bedrivas. 
 

 

Syftet med denna uppsats har varit att beskriva hur en stor, svensk multinationell koncern valt 

att utforma sitt internprissystem, samt att beskriva orsakerna till dessa val och vilka effekter 

de har medfört. Uppsatsens frågeställning presenteras nedan. 

 

Huvudfråga: 

Hur utförs internprissättningen? 

 

Delfrågor: 

Vilken/vilka internprissättningsmetod(er) används? 

Vilka positiva och negativa effekter finns det med nuvarande metod(er)? 

Uppstår det konflikter mellan enheterna och hur hanteras dessa? 

 

6.1 Marknadsbaserad internprismetod 

 

Från fallstudien har det framkommit att en marknadsbaserad metod används mellan 

koncernens affärsgrupper, vilka figurerar som självständiga räntabilitetsenheter. I 

referensramen tar vi upp att marknadsbaserade internpriser mer och mer tenderar att användas 

av svenska bolag, och att det beror på divisionaliseringen.  Att fallföretaget använder sig av 

marknadsbaserade internpriser mellan affärsgrupperna styrks av teorin, som tar upp att 

metoden i större utsträckning används av företag med självständiga resultat- och 

räntabilitetsenheter. Priset på affärsgruppernas internprestationer fastställs dels med direkt 

koppling till ett externt marknadsvärde, vilket enligt teorin kallas ”rådande marknadspris”, 

eller så kan det vara ett internpris som är uppskattat med hänsyn till liknande produkter, vilket 

kallas ”uppskattat marknadspris. 

 

Vi tar i problembakgrunden upp att det ofta sker konflikter när ett pris ska sättas, eller vid 

vilken metod som ska användas. Problemet för koncernen vid deras uppskattade 

marknadspriser kan vara att fel metod används. Vår åsikt med stöd från teorin, är att den 

marknadsbaserade metod som i detta fall används, tenderar att övergå i en metod som mer 

baseras på interna prisförhandlingar än på ett marknadsvärde vilket gör att den mer liknar en 

förhandlingsbaserad internprismetod. Affärsgrupperna påstår sig inte vilja veta av 

förhandlingar och försöker undvika att det uppstår konflikter. Trots detta verkar det uppstå 

mycket konflikter när priset ska uppskattas och kanske borde affärsgrupperna överväga om 

det finns någon bättre metod som kan minska förhandlingarna. Ett förslag är att de kanske 

skulle fundera över att använda en metod med mer centralt styrda priser. En central 

internprismetod skulle kunna förenkla prissättningen, minska konflikterna, samt också kunna 

ge ett stabilare beslutsunderlag. Problemet med denna metod är dock att den kan kännas för 

centralstyrd, vilket enligt teorin är väldigt märkbart inom en koncern som vårt fallföretag, då 

de förespråkar decentralisering av ansvar ner i verksamheten. Det finns också en risk att den 

centrala enheten får inrikta sig på fel saker. 
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Ser vi till handeln som sker mellan de affärsgrupper som använder sig utav ett rådande 

marknadspris, är vår uppfattning att de använder sig utav rätt metod. Rådande marknadspris 

ska användas när det finns identiska produkter på marknaden att jämföra med, vilket verkar 

vara fallet här. Vi anser precis som teorin att det är mest rättvist för affärsgrupperna att 

använda sig utav marknadsbaserade priser om det finns en optimal marknad. Dock påstår de i 

tidigare studier att en sådan marknad knappt existerar och att det därför inte går att motivera 

att använda sig utav marknadsbaserade priser. Vi håller inte med om detta utan anser att det 

pris och den marknad som vårt fallföretag följer är tillräckligt optimalt för att motivera valet 

av marknadsbaserade internpriser mellan affärsgrupperna. 

 

I problemdiskussionen tar vi upp tidigare studier angående vilka syften och effekter som finns 

med internprissättningen. Där tas bl.a. enkelhet och rättvisa upp som två populära syften. 

Fallföretagets huvudsakliga syften med den marknadsbaserade internprissättningsmetoden är 

att ha ett rättvist pris för både köpande och säljande enhet, samt att de vill förfoga över ett så 

enkelt internprissystem som möjligt. Detta är enligt intervjupersonerna syftet med både den 

rådande och den uppskattade internprismetoden. Varför dessa är de huvudsakliga syftena tror 

vi beror på att de är mer eller mindre är tvingande att köpa och sälja till varandra, och att de 

vill att förutsättningarna för handeln ska vara likadan internt som externt, för att inte gå miste 

om vinst.  

 

Internprissättning kan också enligt teorin ha som syfte att samordna de enskilda 

affärsgrupperna. Fallföretaget har en enhet som ska arbeta mot att uppnå synergieffekter 

mellan affärsgrupperna, och enligt oss skulle deras koncernchef kunna använda 

internprissättning som ett medel för att få affärsgrupperna att arbeta mot samma mål. Den 

uppfattning vi fick, var istället att affärsgrupperna först och främst tänker på att öka sin egen 

vinst istället för att se till koncernens bästa, vilket skapar suboptimering.  

 

Utifrån intervjuerna fick vi en känsla av att de inte alltid lyckas uppfylla sina syften, och att 

det då uppstår konflikter som leder till förhandlingar, vilket i sin tur leder till ett visst 

missnöje hos de inblandade parterna. Detta förekommer främst i det fallet då affärsgrupperna 

måste uppskatta ett pris mellan varandra. Enligt de inblandade handlar det först och främst om 

väldigt unika produkter som är svåra att uppskatta ett pris på. Problemet uppkommer då den 

köpande parten jämför de interna produkterna med liknande produkter på marknaden och 

kommer fram till ett pris, som sedan förkastas av den säljande parten. Det sker då en 

priskonflikt och förhandlingarna är igång. En annan orsak till att dessa konflikter uppstår kan 

vara den konkurrens mellan affärsgrupperna som har bildats genom decentraliseringen av 

ansvar ner till de självständiga affärsgrupperna. 

 

6.2 Kostnadsbaserad internprismetod 

 

Koncernens internprissättning inom affärsgrupperna sker mellan fabrikerna och den centrala 

säljorganisationen inom respektive affärsgrupp. Vi har identifierat att koncernen använder sig 

av metoden ”avräkning till standardkostnad” som inkluderar självkostnaden, alltså full 

tillverkningskostnad. Då fabrikerna till största del har ett kostnadsansvar med mål att få ett 

nollresultat passar sig en kostnadsbaserad internprismetod i detta sammanhang bra, enligt 

teorin. Denna metod har också visat sig ha en positiv effekt på medarbetarnas beteende i form 

av bl.a. ett ökat kostnadsmedvetande. Detta är också något som enligt tidigare studier visat sig 

vara ett starkt skäl till varför denna metod tillämpas. Ökad kostnadsmedvetenhet ger också 

upphov till lägre resursförbrukning. Det finns även många andra skäl enligt teorin, till att 
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använda sig av internpriser, bl.a. att få en rättvisande resultatbedömning. Vi anser att det är 

bra att affärsgrupperna valt att inkludera både direkta och indirekta kostnader i internpriset, då 

det möjliggör att fabrikerna får samtliga kostnader täckta, samt skapar ett mer rättvist 

internpris. Vi uppfattar det dock som svårt att uppnå en helt tillförlitlig kalkylering. Det finns 

många olika kostnadsparametrar att ta hänsyn till och det är inte enkelt att exakt veta vilka 

kostnader som de specifika produkterna medför. I teorin tas det också upp att internpriserna 

kan vara missvisande då standardkostnaderna bygger på verkliga kostnader i tidigare perioder 

och inte på den aktuella perioden. Den största svårigheten är att prognostisera den 

försäljningsvolym som ligger till grund för kostnaderna. Det finns alltid faktorer som ett 

företag inte kan påverka, vilket kan medföra väldiga konsekvenser för företagens lönsamhet. 

För att bättre återspegla kostnadsstrukturen i koncernen och därmed ge ett mer rättvist 

internpris använder sig affärsgrupperna av kvartalsuppföljning av råmaterialkostnaderna, då 

dessa kostnader varierar mycket beroende av externa faktorer.  

 

Eftersom koncernen har tillämpat nuvarande metod i många år nu, har de skapat ett etablerat 

arbetssätt. Detta har också medfört mer och mer avancerade kalkylsystem, vilket vi anser vara 

både positivt och negativt. Det positiva med detta är att internpriserna kan beräknas mer 

exakt, men det negativa är att det tar mer tid och resurser och det gäller att alla inblandade är 

väl insatta i hur hela internprissättningen går till. Vi bedömer att deras metod har blivit mer 

effektiv under åren, då koncernen har en lång erfarenhet av att tillämpa 

standardkostnadskalkyler. Den borde dock förenklas, vilket även intervjupersonerna påpekar. 

Det faktum att koncernen har mångårig erfarenhet av branschen och produkterna, tyder på att 

de med viss tillförlitlighet ändå kan fastställa rimliga standardkostnader.  

 

Vi har vidare identifierat att det pågår konflikter inom affärsgrupperna, mellan fabrikerna och 

säljorganisationerna. Dessa konflikter uppstår när informationsflödet och kommunikationen 

mellan dem är otillräcklig. Vad vi har förstått, uppstår konflikter då fabrikerna inte förmedlar 

all den viktiga information som de i säljorganisationerna säger sig behöva, vilket enligt teorin 

också är en av de största bidragande faktorerna till att konflikter uppstår. Inom 

affärsgrupperna förstår de problemet och vill självklart åtgärda det. De vill motverka dessa 

konflikter genom bättre informationsflöde och utbildning, samt även ha tydliga ansvarsroller 

för att veta vem som tar besluten. En annan konfliktsituation som kan bildas, är vid 

konkurrensen mellan fabrikerna. Intervjupersonerna menar dock att den konkurrens som 

uppstår mer leder till en ökad effektivitet än till konflikter. Trots detta kan det vara viktigt att 

det finns en central enhet som arbetar för att motverka eventuella konflikter. 

 

6.3 Studiens bidrag 

 

Det bidrag som framkommit liknar till största del den teori som redan finns beskriven sen 

tidigare. Vi kan se stora likheter med denna koncerns sätt att utföra sin internprissättning 

jämfört med många andra svenska koncerner, vilket i sin tur leder till att det bidrag vi fått 

fram inte blir något nytt revolutionerande bidrag utan mer ett konstaterade att tidigare studier 

och teorin stämmer överens med praktiken i detta fall. En annan orsak till varför vårt bidrag 

inte skiljer sig från teorin kanske kan ha sin förklarelse i att teorin till stor del grundar sig på 

tidiga studier kring hur företag sköter sin internprissättning och vad deras syfte med 

internprissättningen är.   

 

Det intressanta med våra slutsatser är dock det faktum att koncernen själv inte alltid verkar 

medvetna om de effekter som uppstått med internprissättningen inom bolaget. De känner till 
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exempel inte alltid till den teoretiska bakgrund som finns angående metoder och syften med 

internprissättningen, vilket gör det intressant att se att deras sätt att utföra sin 

internprissättning ändå liknar det utförande som beskrivs i teorin. 

 

 

 Marknadsbaserade internpriser mellan räntabilitetsenheter anses vara populärt inom 

tillverkande koncerner, för att skapa rättvist pris. 

 Det kan vara svårt att hitta ett rättvist marknadspris om det inte finns identiska 

produkter på marknaden. 

 Uppskattade marknadspriser kan tendera att utmynna i interna prisförhandlingar, 

vilket mer liknar en förhandlingsbaserad metod.  

 Decentralisering av ansvar medför risk för suboptimering och bristande 

kommunikation mellan enheterna. 

 Suboptimeringar kan ske eftersom enheterna mer ser till sin egen fördel än till 

företagets. 

 Internprissättning är en riskfaktor för skapandet av konflikter. 

 Kostnadsbaserade internpriser är tillämpliga när tillverkande enheter är inblandade. 

 Kostnadsbaserade internpriser kan öka kostnadsmedvetenheten. 

 

6.4 Förslag till fortsatta studier 

 

Vi har i denna fallstudie beskrivit hur en av de större svenska koncernerna utför sin 

internprissättning samt vilka effekter den har på verksamheten. Vi har kommit fram till 

givande slutsatser, men anser att det fortfarande finns mycket som skulle vara intressant att 

undersöka vidare.  

 

Något som skulle vara intressant att undersöka, är hur t.ex. strategin eller företagskulturen 

inom koncernen påverkar internprissättningen. Det skulle också vara intressant att undersöka i 

hur stor utsträckning koncernen arbetar med att förändra och utveckla sitt internprissystem. 

En annan fråga som vi kommit att tänka på under vår studie, är på vilket sätt företagens 

affärssystem stödjer internprissättningsprocessen.  

 

Vår studie har varit inriktad på att intervjua personer med mer ledande positioner, som är 

involverade i internprissättningsprocessen. Det skulle vara intressant att intervjua personer 

som står utanför internprissättningsprocessen, men som ändå påverkas av den. Vi tror att 

deras synpunkter hade gett en annorlunda bild av hur internprissättning uppfattas inom 

företaget, vilket skulle kunna komplettera den information vår studie bidragit med. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Syftet med vår intervju är att beskriva hur X valt att utforma sitt internprissystem på 

koncernnivå. Vi skulle gärna vilja diskutera orsakerna till dessa val med er och se vilka 

effekter de har medfört. Vi har begränsat oss främst till er Sverigemarknad men önskar även 

få en inblick i koncernens system som helhet. 

 

För vår undersökning har vi här nedan tagit fram ett antal frågeställningar som är relevanta för 

uppsatsen. Vi kommer att behandla företagets namn konfidentiellt i uppsatsen och era namn 

kommer att anonymiseras om så önskas.  

 

Era svar kommer vara till stor hjälp för uppsatsens resultat. 

 

Tack för er medverkan! 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

............................................................................................................................................. 

Andreas Kimmehed och Joakim Lindholm 
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Intervjufrågor 

 

 

1. Hur ser din/er karriär ut på företaget? 

2. Kan du beskriva er organisationsstruktur, dvs. hur den fungerar? 

 

 Hur förhåller sig de olika affärsgrupperna till varandra? 

 Hur stort ekonomiskt ansvar har varje affärsgrupp? 

 

Internprissättning i Sverige 

3. Vilka varor/tjänster handlar ni internt inom koncernen? 

4. Vilken/vilka metoder och system tillämpas inom koncernen?  

 Hur och av vem bestäms internpriserna? 

 Vad har internprissättningen för funktioner i ert företag?  

5. Vilka faktorer påverkar valet av internprissättningsmetod? 

6. Vilka positiva effekter finner ni med nuvarande metod? 

7. Vilka negativa effekter finner ni med nuvarande metod? 

8. Uppstår det konflikter vid prissättningen? 

 Varför? 

 Hur hanteras dessa konflikter? 

9. Hur stor kunskap anser du de övriga anställda har om internprissättningen och hur de ska 

hantera den? Förstår de konsekvenserna som internpriser kan ge på resultat? 

10. Skapar interprissättningen motivation till ökad effektivitet/kostnadsmedvetenhet i säljande 

eller/och köpande enhet i koncernen? 

11. Till vilken grad kan affärsgrupperna fatta egna beslut gällande internprissättningen? 

12. Ser ni några eventuella förändringar som skulle kunna förbättra ert internprissystem? Hur 

skulle detta i så fall ske?   

  
 


