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Abstract
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���Dagens företag präglas i hög utsträckning av ett resultatenhetstänkande. När handel sker mellan dessa

enheter uppstår vissa problem med prissättningen för dessa transfereringar. Dessa priser brukar kallas internpriser och

har behandlats i litteraturen sedan 1920-talet. Vi har därför funnit detta intressant att se hur internprisproblematiken

ser ut i litteraturen jämfört med den verklighet som råder i dag.

������ Att studera internprislitteraturens praktiska tillämpbarhet och på så sätt försöka utveckla och förnya den.
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�	����
����För att uppnå vårt syfte har vi med utgångspunkt i litteraturen försökt ta fram ett internpris i ett
fallföretag, Gränges, för att se om detta var möjligt så som litteraturen ser ut idag. Uppgiften har krävt dels en
litteraturgenomgång och dels en noggrann studie av fallföretaget. Företagsstudien har gjorts dels genom intervjuer
med personer i Gränges som arbetar med internprissättningen och dels genom egna efterforskningar i datasystem och
bland personal på företaget, Internet och årsredovisningar.

����������Vi har funnit litteraturen mycket användbar under vårt arbete. Dock kan vissa uppdateringar behövas och
det gäller att man anpassar och kombinerar olika teorier utefter hur situationen man befinner sig i ser ut. Det är sällan
verkligheten överensstämmer till fullo med litteraturens beskrivning av den.
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��������Companies of today have a high degree of profit center thinking. A problem with this is how to price
the trade between these profit centers. These prices are called transfer prices and have been discussed in the literature
since the 1920:s. Therefore we have found it interesting to see how the transfer pricing looks like in the literature
compared to how it looks like in practise.

������� The purpose is to study the transfer price literature’s practical applicability and thereby try to develop and
refresh it.

������������To reach our purpose we have, with starting point in the literature, tried to create a transfer price for a
case company, named Gränges, to see if this was possible the way the literature looks like today. The task has
demanded on the one hand a literature study and on the other hand a accurate study of the case company.  The
company study has been done partly through interviews with persons in Gränges who works with transfer pricing and
partly through our own investigations in database systems and among personnel in the company, Internet and annual
reports.

���������We found the literature very useful during our study. However, some updates can be required and one must
adapt and combine different theories along how the specific situation looks like. Rarely, the reality is totally in
accordance with how it’s described by the literature.

��	�
�����������������������������������������������������
������LIU-EKIFEK-D—1999:EP:D/17--SE
_________________________________________________________________

6HULHWLWHO�RFK�VHULHQXPPHU�����������������
Title of series, numbering                   ____________________________________

��
�����
Keyword
Transfer Price, ABC, Transfer pricing model, Graenges, Transfer price system.

�����
Date

1999-06-16

���
http://www.ep.liu.se/exjobb/EKI/1999/017

� �������!�����������
Division, Department





������

Vi vill här tacka opponenter, handledare och övriga medstudenter som varit
oss behjälpliga under uppsatsens gång. Dessutom vill vi tacka de personer
på fallföretaget som hjälpt oss och då speciellt Leif Bjerner på Finspong
Heat Transfer AB.

Vår utgångspunkt för uppsatsen har varit att:
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Albert Einstein
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Från 80-talets diversifierade storbolag har företagen i dag mer och mer
övergått till att koncentrera sig på kärnverksamheten. Detta har gjort att
bolag sålts av, enheter outsourcats eller verksamheten delats upp i resultat-
enheter. När företagen delar upp verksamheten i resultatenheter görs detta
för att man skall få mindre ”företag” i företaget som kommer närmare
marknaden. Det är meningen att enheterna skall drivas självständigt och
därmed kunna påverka sitt resultat själva. I de flesta fall görs dock avkall
på självständigheten på ett eller annat sätt. Detta beror oftast på att de som
har övergripande ansvar, oftast någon form av huvudkontor, vet eller tror
att det som är bäst för en av resultatenheterna kanske inte är bäst för kon-
cernen i helhet. Det är ju trots allt helheten som skall gå så bra som möjligt.
För att kunna bedöma, styra och kontrollera de olika enheterna finns det en
mängd olika styrsystem/metoder. Ett av dessa är internprissättningssyste-
met.

Då det transfereras varor och tjänster mellan olika resultatenheter uppstår
ett problem. Hur skall dessa utbyten prissättas för att det skall bli rättvist
vid bedömning av parternas resultat, samtidigt som det gynnar resultatet i
koncernen som helhet? Dessa priser brukar benämnas internpriser eller
transferpriser, som är en försvenskning av engelskans transfer price. In-
ternprissättning syftar i de flesta fall till att försöka påverka tänkande och
värderingar hos personer i företaget, genom att den är ett försök att få till
stånd en möjlighet för enheterna att se hur deras egen verksamhet kan för-
bättras och att skapa en kostnadsmedvetenhet.
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Internprissättning är något som används av dagens företag i hög utsträck-
ning och en hel del litteratur finns på området. Med litteratur avses inom
vetenskapen allmänt skrifter vilka tjänar ett kunskapsmässigt syfte. I före-
liggande arbete avser vi med litteratur teorier, metoder och synsätt på in-
ternprisområdet som återfinns i artiklar från vetenskapliga tidsskrifter och
böcker. Vi tyckte att det kunde vara intressant att se om litteraturen och fö-
retagens syn på internpriser är likvärdiga. Eftersom samhället och förut-
sättningarna för företagen är i ständig förändring tyckte vi det var intressant
att ta reda på hur den litteratur som finns på internprisområdet stämmer
överens med dagens verklighet och om den är användbar eller behöver för-
nyas och utvecklas. En fråga vi ställde oss var om det idag finns någon bra
modell för framtagning av internpriser eller om man måste gå till väga på
olika sätt från fall till fall.

Vår utgångspunkt var att se hur litteraturen är anpassad för, och tillämpbar
i, praktiken. Eftersom mycket av det som skrivits i ämnet har sitt ursprung i
de förutsättningar som gällde för ett eller flera decennier sedan och efter-
som företagsvärlden har genomgått ganska stora förändringar under denna
period (IT-utvecklingen, nya styrmetoder m m) anser vi det befogat att ut-
reda om det finns områden i litteraturen som är i behov av förnyelse och
aktualisering för att kunna vara användbara av ett företag i en verklig in-
ternprissituation.

Det kan även vara så att en del teorier, modeller och synsätt redan då de
lades fram saknade förankring hos riktiga företag, vilket skulle vara ett be-
vis på att det som finns i litteraturen inte alltid är praktiskt användbart. Ett
exempel kan vara att vissa författare på området verkar bygga mycket på
matematiska modeller som varit så komplexa och svårbegripliga att den
praktiska tillämpningen varit mycket begränsad eller t o m obefintlig. Ett
annat exempel på hur teori och praktik kan skilja sig åt kan vara att ett in-
ternpris baserat på marknadspris, när det finns, inte alls som litteraturen
säger är det mest lämpliga för ett specifikt företag. Internprissättningsme-
toden kan i stället vara beroende på företagets syn på sin verksamhet och
omvärld. För att ta reda på hur väl det som idag finns skrivet i ämnet
stämmer överens med verkligheten tyckte vi det var intressant att försöka
applicera det som litteraturen förespråkar på ett verkligt fall.
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Det är här vårt uppsatsämne kommer in i bilden. Vi har försökt använda oss
av litteraturen för att se om denna var användbar på avsett sätt för att ta
fram ett pris för internhandel av varor mellan två bolag ingåendes i en kon-
cern. Där litteraturen ej har räckt till har vi försökt utveckla eller förnya
den. Vi har alltså försökt använda, förnya och förbättra det som återfinns i
internprislitteraturen för att skapa en slags översikt över hur problematiken
kan se ut i verkligheten och hur man kan komma till rätta med den. För att
utifrån vår fallstudie ge en mer generell bild av problematiken har vi för-
sökt besvara följande frågeställningar:

•  Hur ser internprissättningsproblematiken
ut?

•  Hur försöker litteraturen komma till rätta
med denna problematik?

•  Hur är litteraturen applicerbar på ett verk-
ligt fall, finns det alternativa lösningar?

•  Vilka olika steg finns i internprissättnings-
processen, hur bör man gå till väga?
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Vi vill med denna uppsats främst vända oss till två grupper. Dels den aka-
demiska världen, företrädesvis forskare och studenter som kan finna något
värde i vår studie och förhoppningsvis kan den kanske inspirera dem till
fortsatt och utvecklande forskning på detta område.

Dessutom hoppas vi kunna komma vårt fallföretag, och dessutom natur-
ligtvis även andra företag som har samma eller liknande bekymmer, till
hjälp genom att skapa förståelse för internprissättningsproblematiken och
hitta en bra arbetsgång för framtagande av ändamålsenliga internpriser.

 !*� +,����
������

Vi har valt att avgränsa internprislitteraturen till att inte omfatta sådan litte-
ratur som tar upp skatteaspekter och sådan som behandlar diverse omfat-
tande matematiska modeller.

Syftet med examensuppsatsen är att studera internprislitteraturens
praktiska tillämpbarhet och på så sätt försöka utveckla och förnya den.
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När man skriver en vetenskaplig uppsats är det viktigt att förevisa vilka
grundläggande föreställningar man har. Detta för att arbetssätt och resulta-
tet av undersökningen kan vara beroende av dessa utan att man själv är
medveten om det.

Det finns de som tycker att meningen med vetenskap är att skapa en objek-
tiv verklighet genom empiriska, gärna kvantitativa och mätbara studier.
Dessa kallas positivister. En annan grupp (hermeneutiker) anser däremot att
forskning inte kan ske helt objektivt utan måste tillåtas vara, och är, sub-
jektiv, partisk och tolkande, eftersom forskaren omöjligt kan studera ett
fenomen utan att påverka fenomenet i sig och återgivandet av det med sina
egna värderingar.1 Vår syn på dessa synsätt är att de är två ytterligheter och
att vi inte kan eller vill säga oss vara utpräglade  hermeneutiker eller positi-
vister. Att vi ändå tagit upp dem beror på att vi tycker de innehåller en del
mycket användbara metoder och förhållningssätt till forskningen.

Positivismens tanke om att objektivt studera ett fenomen för att försöka dra
fram slutsatser som på något sätt kan generaliseras tilltalar oss och vi för-
söker att vara så objektiva som  möjligt under hela arbetsgången. Genom
att försöka vara medvetna om och ta hänsyn till vilka värderingar och erfa-
renheter vi har, vara opartiska, sakliga och undlåta att påverka och fabule-
ra2, anser vi oss ha det objektiva förhållningssätt till det vi studerar som
positivismen förespråkar. Vid eventuella avsteg från detta kommer vi noga
ange hur och varför dessa avsteg görs. Vi är dock, liksom hermeneutikerna,
väl medvetna om att forskningen även kräver subjektiva inslag. Detta spe-
ciellt i vårt fall där vi är med i framtagningen av ett internprissystem som i
                                                          
1 Molander, 1993
2 Holmström, 1999
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sin tur bl a är beroende av den företagspolicy som företagsledningen satt
upp och våra tolkningar av vad syftet är med internprissättningen. De sub-
jektiva inslagen har vi dock försökt beskriva så utförligt som möjligt för att
ge läsaren möjligheter att själv komma till slutsatser utifrån egna syn-
vinklar.

Att utifrån empiriska studier försöka skapa en objektiv verklighet kan lik-
nas vid induktion. Torgny Sjöstrand refereras i Molanders bok3 och menar
att induktion är en vetenskaplig metod som består i framtagning av fakta,
skapande av begrepp, påvisande av experimentella lagar och uppställande
av hypoteser och teorier.

Induktionens motsats är deduktion där man försöker pröva ett antagande,
ofta en  teori, genom vad som följer av antagandet, det vill säga man försö-
ker verifiera alternativt falsifiera teorin. Vi tycker inte att man ska behöva
välja antingen eller. Vi anser istället att båda ansatserna är nödvändiga för
att föra forskningen framåt. Vi har därför utgått från litteraturen (teorier,
metoder och synsätt), försökt applicera den på empirin och där litteraturen
ej räckt till försökt utveckla den. Vi ser alltså forskningen som en iterativ
process som kan beskrivas med figur 1.

$6���
�: Den iterativa vetenskapliga processen. Egen bild

                                                          
3 Molander, 1993
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Schematiskt kan vår arbetsgång beskrivas med följande figur.

$6���
�	 Uppsatsens arbetsgång. Egen bild

Här följer en förklaring av de olika delarna i ovanstående modell.

#!#! � ���
�	���

Då vi i början av undersökningen saknade en klar bild av internpriser och
problem som kan uppstå vid framtagningen av dem, valde vi att börja med
att översiktligt granska olika teorier, metoder och synsätt på området. Detta
kan liknas vid en explorativ undersökning. En sådan görs när man vet
mycket lite om undersökningsområdet. Vi visste inte på förhand vilka frå-
geställningar som var relevanta eller vilken information som var aktuell
o s v. Därför genomfördes denna förstudie där vi gjort en allmänorientering
i ämnet. Detta för att vi skulle kunna gå vidare med undersökningen och
veta vad vi skulle inrikta oss på. Den litteratur vi kommit i kontakt med
under förstudien återfinns i referensramen, kapitel 3.

#!#!#� ����%�
���,����

I nästa steg har vi tagit in ett verkligt fallföretag i uppsatsen, detta dels för
att underlätta för läsaren att se hur internprisproblematiken kan se ut i
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”verkligheten” och dels för oss själva för att vi skulle ha något att utgå ifrån
för att uppnå vårt syfte. Vad gäller fallstudier kan de beskrivas som studier
av sociala system (ett eller flera fall) utifrån flera dimensioner (perspektiv)
med en detaljerad och djupgående beskrivning av ett fenomen där detaljer
och nyanser är av intresse.4 Eftersom internprissättning är beroende av en
mängd olika variabler har vi valt att studera vårt fallföretag dels utifrån,
genom att vi tittar på företaget och hur dess omvärld ser ut, och dels in-
ifrån, genom att vi med hjälp av intervjuer försöker ta fram hur man tänker
och att vi utifrån detta deltar i processen för att ta fram internpriser. Vi har
här tittat på problemet ur de olika inblandade parternas synvinklar, men
med tonvikt på den enhet som är den säljande parten.

Fallstudier används ofta som metod vid explorativa studier för att formule-
ra hypoteser eller utveckla/testa teorier, d v s ett induktivt angreppssätt.
Fallstudien är en process där man strävar efter att analysera en viss enhet i
kvalitativa, komplexa och helhetsinriktade termer, ofta kontinuerligt under
en viss period. Enligt J. Ljung finns det tre ansatser när man gör en fallstu-
die:5

1. Där fallet i sig har betydelse.

2. En instrumentell ansats där fallet används för att belysa ett annat feno-
men.

3. Som komplement till t ex en tvärsnittsstudie.

Vi har valt den instrumentella ansatsen där vi använt fallföretaget Gränges
AB som ett instrument för att belysa fenomenet internprissättning. I detta
steget gjorde vi en deskriptiv undersökning av företaget i sig, dess tillverk-
ningsprocess, företagets omvärld och synsätt inom företaget. Denna typ av
undersökning syftar till att beskriva vad som är karakteristiskt för fenome-
net och göra specifika förutsägelser. Beskrivande studier kräver klara spe-
cifikationer av vem eller vad som beskrivs, när, var, i vilken situation detta
beskrivs och varför man vill beskriva just detta och hur det görs i under-
sökningen6. Man bör vänta med att samla in data tills beslut fattats om hur
det sedan skall analyseras, d v s formulera problemet först och sedan samla

                                                          
4 Lekvall. & Wahlbin, 1993
5 Ljung, 1999
6 Lekvall & Wahlbin, 1993
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in data. Problemformuleringen för vår studie är utformad i samband med
förstudien.

Vår uppsats är kvalitativ då vi valt att gå in på djupet och studera intern-
prisproblemet  i ett  företag. Om syftet med forskning är att generalisera
och förklara ett fenomen, verkar den allmänna åsikten vara att en kvantita-
tiv metod är att föredra. Varför har vi då frångått detta? Svaret är att vi an-
ser att problematiken i sig, vare sig det gäller kostnadsbedömning eller
prissättning, är den samma för de flesta företag. Vad gäller generaliserbar-
heten tar vi upp detta nedan. Att vi valt just Gränges AB beror på att detta
är en koncern där vi visste att det fanns två dotterföretag, nämligen Fins-
pong Heat Transfer AB (FHT) som tillsammans med systerföretaget Fins-
pong Aluminium (FA) bedriver internhandel och att internprissättningen
var ett relativt nytt problem för dessa eftersom de tidigare var ett enda bo-
lag. Detta öppnade en utmärkt möjlighet för samarbete till nytta för båda
parter.

Rent praktiskt har vi, för att försöka få en så bra bild som möjligt om fallfö-
retaget och för att få tillräcklig information för att kunna hjälpa till att ta
fram ett lämpligt internpris, gjort tre intervjuer. För att få ytterligare kun-
skap om företaget inför internprissättningsutformningen har vi dessutom
suttit på FHT och arbetat i deras olika datasystem, främst för att ta fram
underlag för kostnadskalkylen och under denna process har vi naturligtvis
även pratat med anställda som fungerat dels som hjälp då det uppstått
oklarheter kring datasystemet eller kring processen. Dessa har även givit en
och annan åsikt om, och inblick i, företaget. Samtalen med dessa anställda
har således varit ostrukturerade och skett spontant. Dessutom har vi gått
igenom tillverkningsprocessen mycket noga både genom att besöka till-
verkningen rent fysiskt och även genom att studera den från datasystem.
Slutligen har Internet7 och årsredovisningar varit källor för framtagande av
företagsinformation, främst då allmän information om företagen.

Den primärdatainsamling i form av intervjuer på Gränges, FHT och FA har
främst haft till syfte att få en allmän syn på resultatenheter, internpriser och
vad de olika enheterna anser att syftet skall vara med internprissättningen
och vilka krav den skall uppfylla. Vi har valt att intervjua relevanta besluts-
fattare vad gäller internpriser. På FHT valdes ekonomichef Leif Bjerner ut,
eftersom denne är den som tar det slutgiltiga beslutet om vilka internpriser

                                                          
7 http://www.graenges.se/
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som skall sättas. Leif hjälpte oss sedan att hitta för ändamålet lämpliga per-
soner på företagen FA och Gränges. Detta kan ses som en blandning av vad
man brukar kalla snöbollsurval och förnuftsurval.

Utifrån referensramen och egna tolkningar och reflektioner av den försökte
vi hitta relevanta frågeställningar som kunde fungera som input för att ta
fram lämpliga internpriser i fallföretaget. Meningen med intervjuerna är att
försöka skapa en bild av hur tankegångarna är inom företaget vad gäller
internprisproblematiken. Vi har valt att ställa ganska ostandardiserade frå-
gor för att försöka få en helhetsbild om hur de olika parterna ser på intern-
prissättning och intervjuerna gav därför mycket information utöver de di-
rekta svaren på frågorna. Vi har dessutom haft möjlighet, vilket vi även an-
vänt oss av, att återkomma till intervjupersonerna för kompletteringar. Sva-
ren har fungerat som underlag för oss att hitta en lämplig internprissätt-
ningsmetod.

Eftersom vi frågat om något som var angeläget för de som intervjuats och
bara bett om en allmän syn på området tror vi att svaren är tillförlitliga om
än subjektiva. Vid intervjuerna har vi använt bandspelare och båda har
ställt frågor och fört anteckningar. Svaren har sedan skrivits ut enskilt för
att sedan analyseras och sammanställas gemensamt. För säkerhets skull har
vi även validerat våra tolkningar av intervjusvaren genom att få dem be-
kräftade av de intervjuade efter sammanställningen. Våra intervjumallar
finns som bilaga 1-3 längst bak i uppsatsen.

Fallbeskrivningen återfinns som kapitel 4 i uppsatsen och kan med ett annat
ord kallas empiri.

#!#!&� ��
����
%��������

I det tredje steget kan man säga att själva problematiken med internpris-
sättningens teorier, metoder och synsätt kontra dess praktiska användning
tas in i uppsatsen, i och med att vi börjar använda litteraturen direkt på vårt
fallföretag. Enligt litteraturen finns det olika utgångspunkter från vilka det
kan sättas internpriser på, däribland att basera priserna på de kostnader man
har för produktens framställning. Vi anser att oavsett vilken metod som an-
vänds är det viktigt att  veta vilka kostnader man har och detta borde
egentligen ingå i fallbeskrivningen, men då det i vårt fall krävts ett så om-
fattande arbete för denna del har vi valt att separera den från fallbeskriv-
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ningen. När det gäller kostnadsbedömningen är vi naturligtvis beroende
och påverkade av de teorier och modeller som vi har med oss sedan tidiga-
re. Detta kan ses som en deduktiv ansats där vi undersöker huruvida teori-
erna är användbara så som de är tänkta. Vi försöker här inta en mera kritisk
inställning till litteraturen. Samtidigt försöker vi vara nyskapande och har
haft som mål att skapa/förbättra teorier utifrån vårt fall (induktiv ansats).

Då fallet är verkligt är det naturligtvis av vikt att material som delges oss
inte på något sätt framförs/återges så att företaget kan lida skada av det. Det
gäller att skapa förtroende mellan oss och vårt fallföretag (här: den säljande
enheten) så att vi får tillgång till det material vi behöver.

De siffror som utgör bakgrunden till den kostnadsfördelning som krävs vid
en kostnadsbaserad ansats, kommer således inte att återges med hänsyn till
fallföretaget men detta anser vi inte heller är nödvändigt för att göra studien
trovärdig. Det är tillvägagångssättet som är det viktiga. Därför beskriver vi
utförligt hur vi har gått till väga för själva fördelningen samtidigt som vi
har försökt att ta fram de olika modeller och synsätt som idag är kända.
Detta för att öppna en möjlighet för Dig som läsare att själv hitta och an-
vända en modell som är lämplig för det företag Du vill försöka ta fram ett
internpris för.

Vid fördelning av kostnader måste orsakssamband klarläggas. Här går vi
tillbaka till fallbeskrivningen, men utvecklar denna deskriptiva undersök-
ning ett steg längre och gör en s k förklarande undersökning8. Vi har för-
sökt att binda samman de olika variabler som tagits fram i den deskriptiva
undersökningen för att kunna finna vissa bakomliggande faktorer av intres-
se, d v s vi har alltså försökt ta reda på vad det är hos de olika produkterna
som påverkar respektives framställningskostnader.

I uppsatsen kommer denna del att ingå i det vi kallar Analys 1, d v s vi för-
söker här själva, utifrån referensramen och den information som erhållits
under empiridelen, ta fram en kostnadskalkyl för att få en känsla av i vilken
utsträckning litteraturen är tillämpbar.

                                                          
8 Lekvall & Wahlbin, 1993
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Nästa steg blir själva internprissättningen. Samma metod som vid kost-
nadsbedömningen gäller för detta steget. Här blir dock graden av subjekti-
vitet mer påtaglig, eftersom internprissättning är ett styrsystem där många
värderingar av beteende kommer in och vi kommer även själva att vara
med och påverka fenomenet, vilket visar att vi nu är inne bland hermeneu-
tikens tankegångar om forskning. I detta stadie har vi varit tvungna att ta
upp personliga/företagsmässiga åsikter och värderingar. För att kunna sätta
ett ändamålsenligt internpris är det viktigt att veta vad ändamålet med pri-
serna är och detta kan variera från fall till fall. Vi har därför i detta steg för-
sökt att använda referensramen för att ur det som framkommit i fallbe-
skrivningen ta fram ett lämpligt internpris, vilket gör att denna del av upp-
satsen kan ses som analys. Vi har valt att dela upp analysen i två delar där
del ett (Analys 1) kan ses som att vi själva försöker använda oss av littera-
turen i praktiken, se även 2.2.3. Kostnadsbedömning. Den andra delen
(Analys 2) består i att vi utifrån hur fallföretaget ser ut och hur man använ-
der sig av de begrepp som finns på det studerade området, jämföra detta
med litteraturen och härigenom ta reda på hur litteraturen här är praktiskt
relevant.

#!#!*� �'��
	��'����
�

Det sista steget innebär att vi utifrån det som kommit fram i de föregående
stegen dragit slutsatser om huruvida internprislitteraturen är praktiskt till-
lämpbar och hur den kan förbättras. Vi har här även givit ett förslag till en
modell för hur man bör arbeta för att ta fram internpriser i ett företag. Den-
na modell är således vår uppfattning av hur man bör gå tillväga för att få
fram ett ändamålsenligt internpris och uppsatsen har därmed blivit norma-
tiv. En modell är enligt Molander ������������������	�	����������������
	�

���
��������	�����(Molander, B., 1993, s. 161). �Syftet för en sådan är
att göra en analys för en framtida utveckling inom det område som stude-
rats. Vidare kan det vara att����������7�����������������7��������
�����������
�����*�� 
*����� 	�

��	�
������� �������������	����������������*��
� (Mo-
lander, B., 1993, s. 161). Att modellen är tänkt att kunna användas även på
andra företag visar att vi tror att det går att generalisera denna del av vårt
resultat. Fallstudien brukar ofta kritiseras just för att det inte går att genera-
lisera dess resultat därför att generaliserbarheten inte är statistisk utan bara
analytisk. Vår tanke, som vi delar med Blidegård & Johansson, är dock att
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även en analytisk slutsats kan generaliseras om man skapar en djup förstå-
else för resultatens möjligheter och begränsningar överförda till läsa-
rens/forskarens eget företag.9 Dessutom ger modellen möjlighet till att göra
jämförelser med andra fall och teorier och läsaren kan då själv bestämma
om vår generalisering är godtagbar. Därför hävdar vi att denna studie är
generellt intressant då den kan bidra till att utveckla kunskap om intern-
prisproblematiken.

Vårt kunskapsbidrag behandlas i kapitel 7 Avslutning och kan ses som en
sammanfattning av uppsatsen. Syftet med detta är att vi anser att en intres-
sent av uppsatsen skall kunna läsa i kapitel 1 varför uppsatsen är intressant
och vilken nytta denne kan ha av den. Intressenten skall sedan kunna gå till
kapitel 7 och där skall de frågeställningar som ställs upp i inledningskapit-
let besvaras. Mellanliggande kapitel skall vara till hjälp för intressenten att
få ytterligare information om ämnet och hur vi har kommit fram till våra
slutsatser och rekommendationer.

#!&� )����������

Uppsatsunderlaget kan verka något tunt då det bygger på tre intervjuer. Vi
ser dock inte detta som något problem då vi anser att de intervjuade, då de
dels ingår i respektive företags ledningsgrupp och dels är de som bör veta
mest om just internprissättning, kan sägas vara fullgoda representanter för
företagets åsikt i ämnet. Dessutom anser vi att vi själva har bildat oss en
god uppfattning om företaget och de faktorer som avgör hur internpriset
skall arbetas fram genom att vi själva vistats på företaget under en stor del
av uppsatstiden och grundligt tagit del av dess datasystem, de stämningar
som råder och vad andra personer i personalen har sagt.

Uppsatsen kommer som nämnts endast att grundas på ett fallföretag i verk-
stadsindustrin. Det skulle kanske ha varit önskvärt att även studera ett
tjänsteföretag. Detta för att prissättningen, då man saknar marknadspris,
bygger på kostnadskalkyler och tillvägagångssättet för kostnadsbedömning
av varor skiljer sig i ganska hög utsträckning från den av tjänster. Eftersom
den stora skillnaden ligger i kostnadsbedömningen och inte i prissättnings-
problematiken, vilken vi skall behandla, tror vi dock inte att denna faktor
gör det nödvändigt med ett ytterligare fallföretag.

                                                          
9 Blidegård & Johansson, 1997
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Eftersom vi har riktat in oss på att beskriva ett företag som endast har in-
ternförsäljning inom koncernföretag i Sverige, tar vi inte upp problemati-
ken som uppstår vid internationell handel med tullar, olika lagar och skatte-
frågor, vilket verkar vara det problem som debatten idag handlar mest om.

Kritik kan kanske även riktas mot att vi är med vid utformningen av intern-
priserna. Även våra "konsulterande” värderingar och tankesätt kommer då
med som en av de faktorer som påverkar resultatet vilket inte är fallet då ett
företag självt sätter sina priser. Vi har tidigare tagit upp detta i samband
med vår diskussion om objektivitet, kap 2.1.
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10 Ahlberg & Sundqvist, 1970
11 Tang, 1993
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Redan i 1600-talets bruksföretag började man diskutera hur internpriser
skulle sättas. Någon enda allmän metod har dock inte uppstått sedan dess.12

När man gör en ekonomisk bedömning av ett företag, utgår man från kost-
nader och intäkter. Ofta ser verksamheten ut på ett sätt som gör det svårt att
göra en resultatbedömning rakt av. Till exempel kan en stor investering i en
del av företaget ta ner det resultat utefter vilket hela företaget bedöms, vil-
ket kan vara negativt för de delar av företaget som kanske t o m har förbätt-
rat sitt resultat för perioden. De kan då känna sig orättvist behandlade och
tycka att deras ansträngningar inte syns och därför känns meningslösa. Det
finns då tre huvudmetoder för att underlätta rättvisa resultatbedömningar av
verksamheten, nämligen:13

•  Divisionalisering eller att dela in organisationen i ��
����������� i
mindre skala så att varje verksamhet i sin helhet samlas i en enda orga-
nisatorisk enhet. Då kan verksamhetens lönsamhet bestämmas genom
att enhetens intäkter och kostnader beräknas.

•  #������

�����, så att de enheter som erhåller verksamhetens externa
intäkter tvingas att betala för produktens kostnader i tidigare led, samt

•  Produktkalkyler, så att samtliga ��
����� direkt via tidskrivning eller
indirekt via statistik, aktivitetsanalyser eller fördelningar kan hänföras
till den verksamhet som medför de externa intäkterna.

Vi tänker i följande kapitel i referensramen mer noggrant beskriva dessa tre
metoder som inte skall ses som oavhängiga varandra.

&!#� -�
	���������

                                                          
12 Arvidsson, 1973
13 Bergstrand, 1997

En resultatenhet skall självständigt kunna påverka
sina kostnader, intäkter och därmed resultatet.
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Många företag präglas idag av en indelning i resultatenheter med någon
form av självständigt ekonomiskt ansvar. Den enskilde chefen skall kunna
fatta egna beslut och kunna välja medel för att nå angivna mål. Det är vik-
tigt att man i möjligaste mån utformar enheter och chefsansvar så att befo-
genheter för varje befattning motsvarar utkrävt ansvar. Ekonomiskt ansvar
innebär att man tilldelats begripliga och operativa mål och dessutom fått de
befogenheter som krävs för att kunna nå målen.14

Det är viktigt att målen sätts så att enhetscheferna får en helhetsbild av fö-
retaget. Om målet t ex är att varje enhet skall göra en viss vinst, för detta
ofta med sig inbördes stridigheter, opportunism, kortsiktigt tänkande och
ibland t o m fusk. Vi tror att det kan vara mycket svårt att sätta upp sådana
mål och att det helt enkelt inte finns resultatenheter i ordets rätta bemärkel-
se, eftersom inblandning av högre chefer med övergripande ansvar sker,
och säkert ofta också måste ske, då det till syvende och sist är koncernled-
ningen som är ansvarig inför ägarna. Enhetscheferna kan alltså inte helt
påverka sina intäkter och kostnader. I dagens företagsvärld anser vi dock
att ordet resultatenhet har fått en något vidare tolkning varför vi valt att ap-
plicera begreppet på vårt fall. Vi ser detta som en anpassning av litteraturen
till ”verkligheten”. Vi är inte säkra på om resultatenhet i ordets rätta bety-
delse är eftersträvansvärt men om man tycker det kan man kanske i littera-
turen kalla detta för ”perfekt resultatenhet” och lämna över ordet resultat-
enhet till praktikerna.

Efter att ha studerat en del beteendelitteratur15 om kulturella skillnader
mellan länder anser vi att företagen i Sverige generellt sett har en friare syn
på ledarskap och att problematiken med inblandning ovanifrån inte är så
drastisk, utan att enhetscheferna tillåts agera på egen hand i de flesta frågor.
Meningen med resultatenheter är att man skall öka uppmärksamheten på
det ekonomiska utfallet, få kortare beslutsvägar, ökat kostnadsmedvetande,
högre flexibilitet, ökad motivation och roligare arbete.

Ofta leder resultatenhetstänkandet till att enheterna bolagiseras. Bolagen får
egna styrelser där personer från moderbolaget oftast ingår och bolagen till-
delas en del i företagets egna kapital.

Ett problem här är rådande lagstiftning t ex den försiktighetsprincip som
enligt god redovisningssed skall prägla externa bokslut. Man får inte flytta
                                                          
14 Bergstrand, 1997
15 Mole, 1998; Hofstede, 1980
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över pengar och varor hur som helst. För att reglera detta finns även den s k
armlängdsprincipen16, som är en internationell standard som tillkommit för
att kostnader och intäkter på ett ärligt och rättvisande sätt skall kunna för-
delas mellan säljare och köpare i olika länder.
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Källa: http://www.intltaxlaw.com/shared/transfer/regs.htm#Regs.§1.482-1

Därigenom skall företagen kunna handla med varandra utan att riskera att
uppenbarligen vilseleda kunder, aktiemarknad eller skattemyndigheter.17

Detta problem kommer vi inte att behandla vidare i uppsatsen men vi tyck-
er ändå det är viktigt att läsaren uppmärksammas på det då transfereringar
mellan länder är något som är vanligt förekommande i dagens företags-
värld.

Ett annat problem är att det kan uppstå stridigheter då vinst genereras i en
resultatenhet. Detta eftersom vinsten tillhör moderföretaget, som vill för-
dela den på bästa sätt för koncernen som helhet vilket gör att de ”duktiga”
bolagsledningarna känner sig ”Robin Hoodiserade”.

$6���
#: Fyra styrformer för beslutsprocessen, Arvidsson, 1973

                                                          
16 För den som vill studera denna närmare hänvisar vi till:
http://www.intltaxlaw.com/shared/transfer/regs.htm#Regs. § 1.482-1
17 Bergstrand, 1997

Ökande grad av centralisering
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Direktstyrning innebär att den centrala enheten meddelar exakt vilken åt-
gärd som skall vidtas av den lokala enheten. Ingen handlingsfrihet förelig-
ger. Programstyrning bygger på anvisningar som fastlägger vilka åtgärder
som skall vidtagas i en viss situation. Ramstyrning innebär att vissa ramar
ställs upp för det önskade beteendet hos den lokala enheten. Målstyrning,
slutligen, innebär att vissa mål uppställs för de lokala enheterna, men att
dessa själva får välja vilka åtgärder som skall vidtagas med hänsyn till des-
sa mål.

Det är uppdelningen i resultatenheter och kontroll och bedömning av dessa
som skapat behovet av internpriser. I sammanhanget kan inflikas att många
företag försöker att begränsa levererande enheters möjligheter att sälja ex-
ternt. För att få reda på vad som gäller vid sättandet av internpriser har vi
funnit det intressant att se hur vårt fallföretag ser på resultatenhetsbegrep-
pet, vilken autonomitet enheterna ges och hur de styrs.

&!&� ���������

���������
���
�����

Problematiken med internprissättning började som vi nämnt diskuteras re-
dan på 1600-talet men internprissättning som begrepp uppstod någon gång
på 1880-talet. På 1920-talet hade internprissättningen blivit en stor fråga
inom redovisning och styrning och utgjorde ett viktigt redskap för bedöm-
ning av global mot lokal resultatbedömning. Problem som uppstod var hu-
ruvida man skulle använda kostnader eller marknadspriser som grund för
internprissättningen och det uppstod en mängd argument för båda metoder-
na. Även om dessa frågor uppstod på 20-talet är det samma frågor som led-
ningar i dagens företag står inför.18

Internprissättningens historia beskrivs av Emmanuel & Mehafdi i boken
Transfer Pricing och vi kommer här att återge det viktigaste19. Internpris-
sättning har traditionellt behandlats som ett kostnads-intäktsproblem och i
viss utsträckning även som ett styrningsproblem ur redovisningshänseende.
I historien har dock sällan organisatoriska, styrningsmässiga och strategiska
aspekter tagits upp i sammanhanget.

                                                          
18 Cox, et al 1997
19 Emmanuel & Mehafdi, 1994
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På 50-talet presenterades den första undersökningen om hur internpriser
användes i praktiken av amerikanska företag. Under detta årtionde hade
man gått från kostnadsberäknade internpriser till beräkningar där man lade
större tonvikt vid styrningsaspekter, vilket ytterligare ökade betydelsen av
relevant kostnadsinformation för att ta beslut i internprissättningsfrågor.
Resultatet av studien visade att majoriteten av företagen använde sig av in-
ternpriser som översteg kostnaderna, d v s med vinstpålägg. Internprissy-
stemet användes främst som verktyg för att mäta avkastningen på investerat
kapital. Internpriserna sattes ofta centralt och resultatenheterna, som var
divisioner uppdelade som kvasienheter, bedömdes utifrån företagets vinster
som helhet.

På 60-talet gick man mer och mer mot decentralisering och dagens resultat-
enhetsstruktur började ta form. Många matematiska modeller för hur man
skulle ta fram det optimala internpriset, som skulle skapa effektiv alloke-
ring av resurser då kapaciteten är begränsad, dök upp under detta decenni-
um. Samtidigt ökade klyftan mellan teori och praktik då företagen ansåg att
dessa modeller var alltför komplexa för att tillämpa i verkligheten.

70-talet karakteriseras av att man antagit ett mer informationsekonomiskt
angreppssätt till den styrningsrelaterade redovisningen som fokuserar på
informationens ekonomiska natur, efterfrågan på information, dess värde
och dess finansiella och icke-finansiella kostnader. Studier på området
handlade inte så mycket om matematiska modeller som tidigare, i stället
lades fokus på hur skatter, tullar och olika kulturer påverkar internprissätt-
ningen hos multinationella företag.

80- och 90-talet är en intressant period för studerandet av internpriser då
man under denna tid har fått en mängd nya begrepp inom ekonomistyr-
ningsområdet, exempelvis ABC,  Just in time och Total quality manage-
ment. Trots att många undersökningar om praktisk utformning av internpri-
ser har gjorts under denna tid har man inte kommit fram till hur dessa nya
applikationer påverkat prissättningen. Vi anser att dessa nya begrepp gett
internprissättningssystemet större strategisk och styrningsmässig betydelse.
För att ta ABC som ett exempel kan man om man använder denna metod
då man bedömer kostnader för att ta fram internpriser, få mer relevant in-
formation om huruvida produkten är lönsam för företaget som helhet och
om processen för dess framställande bör se ut som den gör, än med tradi-
tionell kostnadsberäkning.
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Allt eftersom internprissättningsproblematiken har behandlats under åren
har några olika synsätt inom området uppstått. Detta redovisas och diskute-
ras av både Emmanuel & Mehafdi20 och Cox et al21 och vi har i detta av-
snitt sammanfattat/sammanställt dessa framläggningar.

Ett synsätt är det �����

�
���������
��, företrätt av bl a Hirshleifer, där
man ansåg att det optimala internpriset var marginalkostnaden för den säl-
jande enheten. Om man använde detta skulle hela företagets vinst maxime-
ras. Förutsättningar för denna lösning var att tillverkningskostnader för
varje enhet är oberoende av produktionen (teknologiskt oberoende) i de
andra enheterna i företaget och att en extern försäljning av en enhet inte
minskar efterfrågan för en annan enhets produkter (efterfrågeoberoende).
Dessutom skall enheterna ge varandra information om hur efterfrågan eller
utbudet påverkas av internpriset (efterfråge- utbudskurvor) och utifrån detta
skall man basera sin produktion på det internpriset där jämvikt råder.

Suboptimering är ett problem som här kan skapa felaktiga internpriser. En-
heterna kan göra godtyckliga efterfråge- och utbudskurvor för att förbättra
sitt läge då budgetarna sätts och öka sin egen vinst på de andra enheternas
bekostnad. De neoklassiska ekonomerna har även kritiserats för att man
fokuserar på statiska analyser, en marknad i jämvikt, att man förutsätter att
beslutsfattare är hyperrationella och att man har orealistiska uppfattningar
om kostnadsbeteende. Dessutom har inte enhetscheferna autonomitet.

Det ��������
���
�
����� utvecklade ekonomiska modeller med variabler
som beroende mellan resultatenheter, och olika produktionsbegränsningar
genom att använda linjär-, uppdelad- och målprogrammering. Man använde
algoritmer för att räkna ut optimalt internpris för effektiv resursallokering
vid kapacitetsbegränsningar. Man använde sig också av agentteorin, där
man försökte ta reda på hur ledningen kunde få divisionschefer att ge ifrån
sig sanningsenlig och korrekt information som de sitter inne med så man
kan optimera företagets resultat.

Kritik mot detta synsätt är att enhetscheferna inte blir tillräckligt autonoma,
cheferna blir de som implementerar beslut om internprissättning i stället för

                                                          
20 Emmanuel & Mehafdi, 1994
21 Cox, et al 1997
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de som beslutar. Dessutom tar processen för prissättning för mycket tid i
anspråk och är allt för komplex vilket gör metoderna administrativt oprak-
tiska.

Det 
�������
��� 
�����

�
����� behandlar bara internprisproblematiken
ytligt. Porter säger att internpriser som baseras på marknadspriser skapar
suboptimering och att det undergräver de interna samarbetsrelationerna vil-
ket inte kan uppvägas av den förenklade administrationen. Han ger dock
inget förslag till hur man skall lösa detta problem. Andra strateger som Lo-
range, Scot Morton and Ghosal diskuterar vikten av att basera beslut på re-
alistiska totala kostnadsbilder, att man fritt kan välja om man vill sälja/köpa
internt eller externt och att information finns tillgänglig för de som behöver
den. Camillus säger att alla internprismetoder leder till att man antingen tar
ut fullkostnads- eller rörlig kostnadstäckning.

Det 
�����������	�
��

�
����� med bl a Horngren i spetsen förespråkar
att internpriser bör sättas genom att man använder sig av marginalkostnad
plus alternativkostnaden (outlay cost) av att handla med en produkt internt
för företaget som helhet. Man förespråkar att enhetscheferna skall vara helt
självständiga även om det kan skapa suboptimerade internpriser.

-��������
�
����� kan sägas grundas på hur det är i verkligheten. Man me-
nar att för multinationella företag grundas oftast internpriser på lagar och
restriktioner, främst skatterättsliga sådana. De flesta skattemyndigheter fö-
respråkar marknadsbaserade internpriser. Pagan och Wilkie listar sex
punkter för internprissättning där man fokuserar på rättvis fördelning av
vinst mellan länder, praktiska aspekter på internprissystemet som t ex in-
ternationell acceptans och kostnadseffektivitet. Goldratt, Cox och Fox ska-
pade ett redovisningssystem där man fokuserar på vinstmaximering på fö-
retags- eller enhetsnivå i stället för kostnadsminimering som traditionell
redovisning syftar till. Man använder en femstegsmodell för att skapa för-
utsättningar för enheterna att ta rätt beslut om sina egna handlingar så att
hela företagets mål och perspektiv följs.

Det finns även ett ���������

����
�
����där den klassiska organisationen
studerats av Cyert & March. De ser organisationen som en koalition av
deltagare med både gemensamma och mer egoistiska intressen och mål.
Dessa kan vara både finansiella och icke-finansiella, men tyngden ligger på
att erhålla en tillfredsställande vinst. Med detta som utgångspunkt menar
man att internpriser är resultatet av en lång men inte ändlös förhandlings-
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process mellan dessa olika deltagare, främst då inte någon externmarknad
finns. Synsättet tar alltså fram förhandlingen som verktyg för att ta fram
internpriser och man anser att rationellt beteende i dessa förhandlingar bör
leda till optimala internpriser.

Vår inställning till ovanstående är att vi tror att i praktiken intar beslutsfat-
tare som sysslar med internprissättning inte uteslutande ett specifikt av
ovanstående synsätt. De olika synsätten kan ses som delar av utvecklingen
på området. Förmodligen har vart och ett av synsätten bidragit med någon
del som används av dagens företag och vilka delar av synsätten man an-
vänder sig av beror nog mest på företagets omgivning och givna situation
tillsammans med beslutsfattarens egen syn på området.

&!*� �'����������������

�������

Som vi nämnt har internpriser uppstått då man började dela upp verksam-
heten i flera resultatenheter. Internprisernas syfte är att underlätta styrning,
kontroll och koordinering av dessa resultatenheter och bör utformas utifrån
detta. Internpriserna skall hjälpa till vid beslut om resursfördelning till de
olika enheterna och ge ledare på lägre nivå motivation och kostnadsmed-
vetenhet. De skall också lösa problem vad gäller redovisning. Det tillkom-
mer även ett önskemål att priserna skall utformas så att de lokala internpre-
stationsbesluten skall vara så bra som möjligt ur hela företagets synvin-
kel.22

Alla leveranser, även interna, måste få “kosta” om en resultatenhet skall
vara trovärdig. Internprissättningens syften är att23;

•  motivera medarbetarna till ekonomiskt tänkande och rationellt handlan-
de i valsituationer.

                                                          
22 Bergstrand, 1997
23 Bergstrand, 1997; Anthony & Govindarajan, 1995.

Internprisernas syfte är att underlätta bedömning,
styrning, kontroll och koordinering av resultatenheter
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•  skapa allsidigt underlag för prissättning till extern kund vid slutet av
interna förädlingskedjor.

•  möjliggöra rättvis resultatbedömning av individuella resultatenheter.

•  underlätta skatteplanering inom internationella koncerner.

•  ge varje segment relevant information som krävs för att mäta optimal
avvägning mellan företagets kostnader och intäkter.

•  ge målkongruenta beslut. Det vill säga beslut för enhetsförbättringar
skall även ge företagsförbättringar.

Syftet med internprissättning är naturligtvis en av faktorerna, kanske den
största, som avgör hur internprissystemet kommer att utformas. Därför har
vi försökt att ta fram vad Gränges och FHT tycker syftet är med deras in-
ternpriser.

&!1� �������
��	�������

Ett internpris kommer, enligt Anthony & Govindarajan,24 att skapa mål-
kongruens om förutsättningarna nedan är uppfyllda.

Figur 4: Den ideala situationen, Anthony & Govindarajan, 1995. Egen bearbetning

                                                          
�� Anthony & Govindarajan, 1995
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Författarna menar att dessa förutsättningar i praktiken inte existerar på en
gång för ett företag men att uppräkningen skapar möjlighet för ledningen
att se var man kan förbättra sig om man vill effektivisera internprissätt-
ningssystemet. Då författarna inte explicit förklarar varför de olika förut-
sättningarna bör råda gör vi här några egna antaganden.

)����*���������������� betyder att man som beslutsfattare skall veta vilka
olika alternativ som finns och de relevanta intäkter och kostnader som är
förknippade med dessa. Detta tror vi är viktigt för att inte någon skall ham-
na i underläge vid beslut om internpriser.

'�4������� ����� ����������� skapar bättre förståelse för varför motparten
vill sätta ett visst pris. Man får möjlighet att sätta sig in i och argumentera
för ett visst alternativ.

D�������
��� är även det något som fungerar som smörjmedel för intern-
prismekanismen, då man försöker undvika onödiga diskussioner om mitt
och ditt utan istället försöker arbeta fram lösningar som är gynnsamma för
alla parter. Det är dessutom viktigt att man kan lita på varandra t ex vad
gäller att få tillgång till relevant information.

 �������������
7����� måste finnas dels för att inte en enhet med mindre
kompetent ledning skall hamna i underläge vid förhandlingar/beslut om
transferpriser och dels för att få själva internprissättningsmekanismen att
flyta på bra. Man måste helt enkelt veta vad internpris är och hur det påver-
kar verksamheten.

Om �����*�������������
���
�� finns underlättar detta givetvis då detta är
det mest rättvisa och objektiva pris som kan sättas, d v s man får något att
jämföra med vid förhandlingarna.

Med �����������	��4������� menas att enhetens beslutsfattare själva skall få
bestämma om man vill köpa och/eller sälja produkter internt eller externt.
Detta för att enheten skall kunna välja det som är lönsammast. Om man
väljer att köpa externt kan det betyda att en annan enhet i företaget inte får
avsättning för sina produkter vilket kan vara negativt för företaget i sin hel-
het på kort sikt. Men på längre sikt är det bra om den interna enheten tving-
as minska sina kostnader eller att man tar bort enheten eftersom den up-
penbarligen inte är så effektiv som den borde kunna vara.
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Detta är som sagt de perfekta förutsättningarna för framtagandet av ett bra
internpris. Världen är tyvärr alltför ofta inte perfekt. I stället inverkar en
mängd faktorer vilket kan göra att internpriset avviker från det ”perfekta”.
Vi tycker det kan vara intressant att se hur nära vårt fallföretag når den per-
fekta situationen och därmed vilka punkter som kan förbättras.

&!2� .�����,���������������

���������/

Förutom att syftet med internpriserna, som beskrevs ovan, naturligtvis på-
verkar utformningen av dem finns det även andra variabler som kan spela
in under internprissättningsprocessens gång. Internpriserna kan bero på
externa faktorer så som skatter, tullar, pris- och valutarestriktioner (publika
regleringar), skydd för kreditgivare och småaktieägare (privata regleringar),
redovisningsprinciper, dubbelbeskattningsavtal och armlängdsregler (inter-
nationella standarder).25 Även den marknad man finns på och hur företaget
ser ut påverkar naturligtvis.

$6���
": Faktorer som påverkar internpriser Tang, 1993. Egen bearbetning

                                                          
25 Lundqvist & Nilsson, 1994
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Figuren ovan visar vilka faktorer som kan påverka hur ett internpris utfor-
mas och siffrorna visar exempel på inom vilka områden dessa interagerar
med internpriset26.

1. Internprissättning och dess effekt på lönsamhetsbedömningen av enhe-
ter; finansiell rapportering från dessa enheter och för dess interna trans-
aktioner.

2. Prissättning av varor och tjänster som säljs externt.

3. Beteendemässig påverkan hos de inblandade internhandelsparterna av
olika internprismetoder.

4. Användning av internpriser som ett medel för att nå företagets uppsatta
mål och strategier.

5. Internprissättning i en multinationell miljö; internprissättning och dess
påverkan på utveckling av länder.

6. Användandet av internprismetoder och deras effekt på avkastning och
kapitalanvändning.

7. Legal påverkan av olika internprismetoder; lagstiftning om hur företa-
gets affärer skall skötas.

8. Skattelagsstiftning om hur internhandel får ske och detta påverkar även
användandet av olika internprismetoder.

Interna faktorer som kan spela in är företagets organisation och olika sy-
stem som är till för styrning, kontroll och motivering av personal. Intern-
prissystemet kommer här in som en del av företagets organisation/system.

Bilden nedan illustrerar hur internprissystemet förhåller sig till vissa andra
“system” i företaget.

                                                          
26 Tang, 1993
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$6���
*	 Internprissystemets yttre ram, Arvidsson, 1973

För att förklara bilden ovan vill vi beskriva den som följer: Företaget har ett
problem/mål. För att kunna möta detta finns i företaget olika lösningar som
kan delas in i strukturella, personaladministrativa och tekniska lösningar.
De tekniska lösningarna är uppdelade i styr- och redovisningssystem. In-
ternprissättningssystemet ligger här som en länk mellan dessa tekniska lös-
ningar då det kan innehålla både redovisnings- och styrningsmässiga ele-
ment.

De, enligt Arvidsson27, intressantaste dimensionerna när det gäller transfer-
prissättning är:

•  Objektets karaktär (slag av internprestation)

•  Subjektens karaktär (slag av levererande och mottagande enheter samt
planeringsenheter)

•  Företagssystemets struktur (storlek, teknologi, flödesberoenden mellan
enheter, formell och informell organisation)

•  Beslutens grad av oberoende av andra beslut

•  Externa förhållanden (alternativ på köp- respektive säljsidan, grad av
föränderlighet i omvärlden m m)

                                                          
27Arvidsson, 1973

Strukturella
lösningar

Personal
  administrativa

lösningar

Tekniska
lösningar

Problemet

Arbetsfördelning
Samordningsformer mm

Medinflytande
Belöningssystem
Utbildningar etc

Målstyrning
Ramstyrning
Programstyrning
Direktstyrning

Styrsystem

Redovisnings
system

Rapportsystem
Resultatmätnings
system etc

Planeringssystem
Budgetsystem
Kalkylsystem
Internprissystem
MTS etc
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•  Planeringshorisonten (bundenhet över tiden, osäkerhet i framtidsbe-
dömningen m m)

Syftet med internpris är oftast att få en rättvis bedömning och att kunna sty-
ra beteenden. Frågan är dock om man kan uppnå detta när så många fakto-
rer som man inte råder över spelar in. För att få veta hur ett internprissy-
stem bör och kommer att utformas och varför ett visst internpris kommer
att gälla har vi frågat oss vilka faktorer som spelar in under internprisbe-
slutsprocessen i vårt fallföretag och i vilken grad.

Arvidsson tar upp ytterligare en aspekt vad gäller internprissättningspro-
blemet som vi finner intressant, nämligen beslutsfattares beteende i olika
slag av beslutssituationer.

Personers egenheter kan skapa olika beteenden utifrån de incitament och
mål företaget satt upp och vilka handlingsalternativ som finns. Vidare leder
konsekvensbedömningen, samt effekterna av ökad rutinisering, s k pro-
grammering, av återkommande beslut till olika handlingar beroende på
vem personen är som ställs inför en beslutssituation.

Antaganden om att beslutsfattare optimerar ur företagets eller ur sin egen
enhets synvinkel förutsätter en intressegemenskap eller lojalitet som i
praktiken inte är självklar. Företagets måluppsättning kan ses som en funk-
tion av olika intressentgruppers mål (flermålsproblem). Vid förskjutningar i
intressenternas styrka eller i de yttre förutsättningarna ändras uppmärksam-
heten på och uppslutningen kring de olika slagen av mål och restriktioner.
Ett exempel kan vara att en internprestationsmottagares känslighet för in-
ternprisförändringar är större i lågkonjunktur än i högkonjunktur.

Vid sökande, formulering, värdering och val av information som skall ver-
ka som underlag för beslut kan begrepp som sökprocesser, inlärning, kog-
nition, satisfiering och intressekonflikter spela in. Beslutsfattarna är inte
alltid rationella. Detta kan leda till att styrpriser kanske inte alltid får av-
sedd effekt. Man bör därför ta reda på mer om internprissättningens verkli-
ga effekter.

För att ytterligare accentuera beteendeaspekten tar vi här upp en artikel som
visar på att beslutsfattare kanske inte alltid handlar som kan tyckas vara
rationellt då transferpriser sätts. Om man förhandlar om internpriser där
marknadspris finns blir det sällan detta pris som kommer att gälla. Man
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jämför istället den vinst respektive enhet gör och där kommer produktkost-
naderna in. Man vill att alla skall behandlas rättvist, att båda parter skall få
ut något. Ju mer marknadspriset och det kalkylerade priset skiljer desto mer
ökar variansen i överenskommet internpris. En annan sak kan vara att själ-
va förhandlingarna tar tid och tid är pengar vilket kan leda till att man tar
suboptimerade beslut. Om en av parterna har möjlighet att sälja externt blir
internpriser ofta till dennes fördel. Det finns bevis för att träning och urval
av chefer som syftar till att legitimera vinstmaximering gör dem mindre
benägna att göra en rättvis fördelning med sin motpart vid internprissätt-
ning. Det har även betydelse vad man tror den andre är beredd att accepte-
ra.28

Även formerna för samverkan mellan enheter kan påverka internpriserna.
Gemensam problemlösning, formaliserat informationsutbyte med besluts-
rätt hos endera parten respektive förhandlingar, rörande internprestationer
och internpriser, har olikartade effekter bl a på det gemensamma resultatet
och dess fördelning. Denna typ av relationer kallas beslutsrelationer.29

Man skall kunna kräva att enskilda chefer anstränger sig för att få ett så bra
ekonomiskt utfall som möjligt samtidigt som man måste vara beredd på att
acceptera olyckliga suboptimeringar i rimlig omfattning. Riktigt stora be-
slut, däremot, bör naturligtvis alltjämt behandlas gemensamt av företags-
ledningen och skall därför inte kunna leda till felaktiga avvägningar mellan
enheten och koncernen som helhet. Värdet av internleveranser kan tydliga-
re vägas mot deras kostnad och olönsamma aktiviteter ifrågasätts. Om man
lyckas skapa resultatmedvetande både hos internköpare och internsäljare
kommer priserna att diskuteras löpande i ett kund- och leverantörsförhål-
lande. Internprissättning kan få en betydelsefull påverkan på styrningen av
ett företag om företagsledningen menar allvar med uppdelningen i resultat-
enheter och visar detta för organisationen.30

Vår reflektion kring detta är att internprissättning i ganska hög utsträckning
kommer att bero på subjektiva bedömningar, dels vid valet av ett intern-
prissystem i stort, dels vid valet av metod för prissättning av var och en av
internprestationerna, framförallt i de fall där marknadspriser saknas. Vi har
därför frågat oss om det finns olika syn på hur internprissättningen skall se
ut, ha för syfte och processen för framtagandet av den i vårt fallföretag.
                                                          
28 Luft & Libby, 1997
29 Ibid.
30 Bergstrand, 1997
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Finns målkongruens mellan Gränges, FHT och FA vad gäller internpriser?
Om inte, hur påverkar detta prissättningen. Vi har även sökt ta reda på om
man i vårt fall kan utröna hur beslutsfattarnas egna referensramar och erfa-
renheter spelar in vid internprissättningen.

&!3� ���������
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För att ta fram internpriser har det under åren uppstått en rad olika an-
greppssätt, där ingen av metoderna kan sägas vara allenarådande. Ett “bra”
internprissystem, d v s det totala systemet för sättande, fastställande och
användande av priser, som används då man tar fram internpriser i ett de-
centraliserat företag skall naturligtvis utformas efter de syften man har med
internpriserna. Olika syften finns under rubrik 3.5 ovan, dessa vill vi här
sammanfatta till fyra punkter att utgå från då ett internprissystem skall ut-
formas.

Internprissystemet skall;

•  ge korrekt, d v s totalmålanpassat, beslutsunderlag för både central och
lokal enhet på kort och lång sikt.

•  tillåta mätning av enheternas resultat på ett sätt som är tillfredsställande
för central och lokal enhet.

•  ge incitament till för helheten rationella beslut av central och lokal en-
het.

•  vara administrativt effektivt (i sig självt praktiskt och ekonomiskt), vil-
ket i sin tur kräver att det skall;

-passa ihop med företagets struktur och omvärld.

-passa ihop med personalpolitiken (i vid mening).

-vara väl avvägt i omfattning och detaljrikedom.

Systemet skall dessutom vara enkelt att förstå och lätt att administrera
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Emmanuel & Mehafdi31 kommer fram till att enkelhet, likformighet och låg
informationskostnad spelar en viktig roll vid val av transferprismetod.

&!3! � )������
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Det optimala internpriset på en marknad med perfekt konkurrens är mark-
nadspriset. Det förutsätter att den situation som marknadspriset reflekterar
är den samma som för produkten som skall internprissättas, detta kan t ex
gälla försäljnings- respektive anskaffningskostnader. Dock bör tilläggas att
”det är bättre med marknadspriset på en liknande produkt än inget mark-
nadspris alls”.32 Marknadspriset kan komma att justeras nedåt för att åter-
spegla den kostnadsbesparing man gör i form av t ex transport och mark-
nadsföring då man säljer internt, detta kallas internrabatt.

Några argument för användandet av rådande marknadspriser är att man lå-
ter enheterna agera självständigt under konkurrens och att ingendera parten
skall förlora på att handla internt. Vidare är rådande marknadspris idealiskt
för värdering, planering och motivation – om det finns en fri, öppen och
obegränsad marknad för prestationen med ett etablerat, känt pris och om
företagets olika enheter aktivt kan agera självständigt33.

Marknadspriset kan dock även vara missledande vid t ex överkapacitet hos
levererande enheten. Priserna fluktuerar kraftigt på vissa marknader och
marknadspriset kan vara olika för levererande och mottagande enhet och
dessutom kan det vara kostsamt att ta fram alla marknadspriser om man har

                                                          
31 Emmanuel & Mehafdi, 1994
32 Cooper & Slagmulder, 1998
33 Greer, 1970

I dagsläget kan man urskilja fyra olika metoder för hur man skall ta
fram ett internpris nämligen, marknadsbaserade priser, överenskomna
(förhandlingsbaserade) priser, tvåprissystem av olika slag eller
kostnadsbaserade priser.

Det pris som hade gällt om man  hade sålt produkten till
en extern kund eller köpt den av en extern leverantör.
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många produkter inom företaget. Marknadspriset kan fresta köparen till för
helheten olönsam egentillverkning och om den interna leverantören är en
liten producent kan det bli omöjligt att konkurrera mot en extern producent
med stordriftsfördelar. Vid långsiktiga internprestationsavtal uppstår pro-
gnosproblem avseende framtida rådande marknadspriser.34

Om det saknas rådande marknadspriser, vilket det ofta gör, kan man upp-
skatta eller bedöma priset hos en effektiv extern producent. Samtliga av
dessa varianter kan kombineras med internrabatt35.

Problem som här kan uppstå är att existerande priser enligt prislistor etc, på
vilka uppskattningarna baseras, ofta är manipulerade. Det finns t ex dolda
rabatter och infordrade anbud är oftast orealistiska om anbudsgivaren be-
dömer en order som mindre sannolik. Man vet inte heller hur hänsyn till
integrationsfördelar skall tas och oenighet kan uppstå beträffande beräk-
ningen av ”marknadspriset”. Slutligen kan rabatten för internförsäljningen
föra med sig problem då oenighet kan uppstå vid dess sättande och rabatten
försvårar jämförelse med utomstående konkurrenter.36

&!3!#� 4,����
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Om man väljer denna typ av internprissättning ges resultatansvaret större
vikt och situationen för enheterna liknar mer den som råder på marknaden.
Även den mottagande enheten ges här möjlighet att dra nytta av integra-
tionsfördelar och den levererande enheten ges incitament att minska kost-
naderna.37 Det negativa med denna typen av prissättning är att den interna
förhandlingen tar upp för mycket tid, särskilt om det inom företaget sker
många och ofta förekommande internprestationer. Priserna kan komma att
bero mer på vem som är den bättre förhandlaren än verkliga ekonomiska
faktorer och en del chefer finner det enklare att förhandla sig till bra priser
internt än att effektivisera sin produktion. Metoden kan även göra att det
                                                          
34 Arvidsson, 1973
35 Ibid.
36 Ibid.
37 Ibid.

Man låter enheterna agera självständigt gentemot varandra
för att därigenom stimulera till ömsesidigt fördelaktiga priser.
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krävs ingripande från centralt håll, särskilt om de inblandade parterna har
olika förhandlingsstyrka eller om det uppstår osämja. Ett annat problem
kan vara att parterna förvanskar information för att komma i bättre för-
handlingssits.

&!3!&� 5,����
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Under denna rubrik kan hittas flera olika metoder (för en mer djupgående
behandling av de olika metoderna hänvisar vi till Arivdsson38):

Variabel tvådimensionell metod där säljaren krediteras det högsta av själv-
kostnad och marknadspris medan köparen debiteras lägsta av självkostnad
och marknadspris.

Konstant tredimensionell metod där leverantören krediteras marknadspris
och mottagare debiteras särkostnad (på kort sikt) + andel i samkostnad (på
lång sikt).

Konstant tvådimensionell metod där leverantör krediteras pris på slutpro-
dukt minus vinst och särkostnader i senare led och mottagare debiteras sär-
kostnad.

Tvåprismetoden kan användas då konflikter uppstår mellan enheterna om
de övriga metoderna som inte kan lösas. Ett problem här kan vara att meto-
den kan göra att enheterna uppvisar vinst när företaget som helhet går med
förlust. Dessutom ökar administrationen eftersom ett sådant prissystem inte
kan användas i den externa bokföringen.39

                                                          
38 Arvidsson, 1973
39 Anthony & Govindarajan, 1995

Innebär att säljaren krediteras ett pris och mottaga-
ren debiteras ett annat i den interna redovisningen.
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För kostnadsbedömning finns två gränser, den nedre består av vad man
kallar god redovisningssed. Kostnader skall helst aldrig underskattas, även
ointräffade kostnader bör tas upp om det finns en risk att de uppstår. Den
övre gränsen är skattelagstiftningen som reglerar vilka kostnader som får
tas upp och till vilket värde. Internt kan man dock sätta kostnaderna hur
man vill, vilket kan underlätta vid t ex prissättning. Motivet för kostnadsba-
serade priser är att mottagande enhet inte gratis skall få utnyttja andra en-
heter men att man inte heller skall betala fullt pris, t ex marknadspris för
internprestationer40. Då litteraturen på detta område är ganska omfattande
har vi lagt in de olika kalkylmodellerna under en egen rubrik (3.10)

Emmanuel & Mehafdi framför ytterligare en modell41  (two-step method)
som är en form av  kostnadsbaserad prissättning där man säger att konven-
tionell ekonomisk teori argumenterar mot full kostnadstäckning (rörliga
plus fasta kostnader) för internförsäljning. Istället är det optimala att ta be-
talt för den rörliga kostnaden vid  överskottskapacitet och marknadspris då
man har trånga sektioner. Detta gör dock att många (köpande) företag har
en tendens att överskatta sitt behov vid planeringsstadiet, för att sedan kun-
na få ett lägre pris när det finns ledig kapacitet hos det säljande företaget.
Detta gör i sin tur att det säljande företaget tar ut marknadspris i alla lägen,
även när man har överskottskapacitet.

För att komma tillrätta med detta problem förespråkar författarna något
man kallar two-step method vilken innebär att man tar en rörlig kostnad för
varje transfererad enhet och en fast avgift på reserverad kapacitet. Denna
metod gör att köparna avskräcks från att överskatta sitt kommande behov.
Denna metod ger samma pris som det som köparen debiteras i den kon-
stanta tredimensionella metoden, se 3.8.3.

&!3!*� .��
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Arvidsson42 menar i sin bok att det inte får vara viktigt att varje enhet gör
så stor vinst som möjligt, man tillhör samma företag därför att man har öm-
sesidig nytta av att arbeta tillsammans. Då skall det vara tillräckligt om
                                                          
40 Arvidsson, 1973
41 Emmanuel & Mehafdi, 1994
42 Arvidsson, 1973
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varje enhet med någon marginal uppfyller de krav som ställs. Internvinster
kan driva upp kostnadsnivån på ett skadligt sätt, men samtidigt måste man
se till vad man skulle få om man använde tillverkningsresurserna till att
istället tillverka och sälja externt.

Marknadspriser är oftast det bästa, och då finns vinsttillägget inbakat i pri-
set, men finns inte alltid att tillgå. Dessutom bör här finnas en liten intern-
rabatt p g a den integrationsvinst som uppstår.

Ett kostnadsbaserat pris utan pålägg ger ingen vinst utom då man lyckas
rationalisera produktionskostnaderna eller öka den levererade volymen i
jämförelse med gällande budget. Då budgeten årligen revideras leder detta
system i längden till att det är den köpande enheten som tjänar på att den
säljande sänker sina kostnader.

Förhandlade priser liknar egentligen marknadspriser fast med skillnaden att
leverantör och kund är likvärdiga och kan förhandla om priset, detta kan
leda till att en del bra förhandlare gör onormala vinster

&!3!1� $��%����
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Ett problem som kan uppstå vid upprättande av interna resultaträkningar är
att de inte får någon trovärdighet om internpriserna i någon mening anses
felaktiga, eller helt enkelt bara är föråldrade. Ett annat problem kan vara att
vissa chefer uppfattar interna intäkter som mindre värdefulla än externa. De
sämsta internpriserna är de som inte tas på allvar! Andra risker kan vara att
internvinster i mellanliggande led kan öka den upplevda kostnadsnivån i
senare led. Därigenom riskerar man att avstå från marginalaffärer vilka
faktiskt skulle vara lönsamma om hela företagets totala resultat analysera-
des.

Om en enhet säljer en produkt internt med vinst uppstår det problemet att
denna vinst kommer med bland kostnaderna och i därav härledda fördel-
ningar, lagervärdesberäkningar och omsättningssiffror hos köparen. Det
kan dessutom ställa till mycket arbete om man vill bevara internpris för
anläggningar som underlag för avskrivningar och räntor. Internvinster
måste ju enligt god redovisningssed elimineras i externredovisningen.
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Ytterligare ett problem är att reaktioner på internpriser kan bli överdrivna
när cheferna är ovana. Chefer som tidigare under god anda har samarbetat,
behandlar varandras kostnads- och kvalitetsbedömningar på ett mera ag-
gressivt sätt än de normalt skulle behandla externa leverantörer. Om intern-
priser används för att ersätta dålig kvalitet kan säljaren uppleva att han
“köper sig fri”. I stället för att tvingas till förbättringar i processen kommer
man billigare undan med internbetalningar som man ändå tycker inte riktigt
räknas.

Slutligen är det så att vissa chefer hellre förhandlar internt än externt, oftast
p g a att man tror att man lättare kan vinna en intern förhandling. Detta kan
leda till överdriven tidsförlust vid prisförhandlingar eller till felaktig resul-
tatfördelning och därmed även till felaktiga externa beslut. Vi vill i sam-
manhanget även tillägga att inget styrsystem (som internprissättningssy-
stemet är) är bättre än att det kan missbrukas.

&!6� ��
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Några olika metoder för kostnadsbaserad internprissättning är skilda kal-
kyler för huvud- och biprodukt, bidragskalkyler, stegkalkyler, självkost-
nadskalkyler43 och ABC-kalkyler.

Huvud- och
Biproduktskalkyl

Man kalkylerar och prissätter här huvudprodukterna till
full självkostnad och biprodukterna endast till de sär-
kostnader som sedan återstår

Bidragskalkyl Den enkla bidragskalkylen skall endast bestå av sådana
kostnadsposter som har ett uppenbart samband med
produktionen av en enskild artikel (särkostnaden).

Stegkalkyl Denna metod syftar till att de fasta kostnaderna och
samkostnaderna inte skall framstå som rörliga eller sär-
kostnader, men ändå tas med.

Självkostnads-
kalkyl

Självkostnadskalkylen för med sig att företagets samtli-
ga kostnader påförs produkterna. Direkta kostnader förs
direkt och indirekta via kostnadsställen med hjälp av
fördelningsnycklar.

                                                          
43 För djupare studier i dessa kalkylmetoder hänvisar vi till Bergstrand, 1997
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En metod som mäter kostnad och resultat för pro-
cessrelaterade aktiviteter och kostnadsdrivare.

&!6! � +"78����'�

Denna modell har vi valt att utveckla lite mer än övriga. Detta är dels bero-
ende på att denna kalkyl är, relativt övriga metoder, ganska ny och därmed
kanske inte så välkänd för alla, och dels för att detta är den modell vi funnit
mest användbar i vårt fallföretag.

���������	
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En definition på ABC (Activity Based Costing) är44:

Konventionell kostnadskalkylering fokuserar på produkten vid kostnadsal-
lokering. Fördelningsbaser som används är främst direkt lön, direkt materi-
al och maskintimmar. ABC utgår istället från de aktiviteter (det arbete som
utförs av resurserna) som produkten utnyttjar vid produktionsprocessen
som t ex inköp, ställtid och lagerhantering. En fördelningsbas eller kost-
nadsdrivare, som beskriver vad som är den största orsaken till att aktivite-
terna förbrukas används sedan för att, via enskilda kostnadsbärares för-
brukning av aktiviteter, fördela kostnader. En kostnadsdrivare måste vara
mätbar, kontrollerbar och accepterad av personalen i organisationen.
Lämpliga kostnadsdrivare kan vara t ex antal inköp, antal omställningar
och utnyttjad lageryta. Vid ABC använder man ofta ett större antal fördel-
ningsbaser än man gör vid konventionell kalkylering.45

Under vilka förhållanden är ABC-kalkylering att föredra?

Det är främst tre faktorer som bör tas upp:46

•  Kvaliteten på informationssystemet

•  Kostnader för felbeslut

                                                          
44 Cooper, 1988
45 Ibid.
46 Cooper, 1988
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•  Differentieringsgraden på företagets produkter

Dessa kan enkelt sammanfattas som att detaljerad information ger hög
framtagningskostnad, men kostnaden för felbeslut minskar och vice versa.
En övergång till ABC är alltså extra motiverad när mätkostnaderna har
minskat, konkurrensen har hårdnat eller produktdiversifieringen har ökat.

Val av antalet kostnadsdrivare beror bl a på produktskillnader, relativa
kostnaden per aktivitet (om man har samma kostnadsdrivare till flera akti-
viteter bör de ha samma relativa kostnad) och volymskillnader. Man får
även ta i beaktande tidigare nämnda informationsanskaffningskostnad och
felallokerings-/felbeslutskostnad.

Det som främst skiljer ABC-kalkylering från traditionell självkostnadskal-
kylering är alltså den koppling av kostnader till olika aktiviteter som man
gör. Detta är något som är mycket viktigt vid allt beslutsfattande i en orga-
nisation. Med hänsyn till det sistnämnda skulle man kunna säga att denna
aktivitetsallokering lämpar sig bättre vid verksamhets- och kontrollplane-
ring och budgetering än traditionell kalkylering.

��	
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För att ta fram en produkts kostnad med hjälp av en ABC-kalkyl tycker vi
det kan vara lämpligt att följa denna, av oss uppsatta, arbetsgång, vilket vi
även har gjort i vårt Analys 1-kapitel:

���������	�
�
��������E Man börjar med att ta fram vilka aktiviteter som
finns. Det kan vara lämpligt att utgå ifrån företagets redan existerande
funktioner, dessa erhåller man enklast genom att intervjua berörd personal.
Som tidigare sagts beror antalet och vilka aktiviteter som ska ingå i ABC-
kalkylen på vilken enkelhet/hanterbarhet man vill ha med avvägning mot
exaktheten.

Porter delar upp de aktiviteter som finns i ett företag i värdeskapande (di-
rekta produktionen) och värdestödjande aktiviteter. Ett företags aktiviteter
bidrar till att ge företaget en profil.
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Värde-
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aktiviteter

Värde-
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Porter har sammanfattat sina teorier om detta i denna figur.47
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ter

Marknads-
föring och
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$6���
+	 Värdekedjemodell,  Porter, 1985. Egen bearbetning

������������	�
�����	�
�
����	�����E Aktivitetskostnaden är den kost-
nad som aktiviteten som helhet drar på sig under en period. Således måste
ett företags totala kostnader fördelas på de olika aktiviteterna.

�������������	��������
���E I detta steg identifierar man ett kausalsam-
band (orsak-verkan) mellan företagets aktiviteter och den enskilda produk-
ten. En illustration av ABC-kalkylens uppbyggnad kan se ut som följer:

$6���
3: ABC-kalkyleringsunderlag. Egen bild

������������	�
����������	�	�����E�Med hjälp av de tre stegen ovan kan
nu produkternas självkostnad enligt ABC-metoden beräknas.

                                                          
47 Porter, 1985
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ABC-kalkylering möjliggör rättvisande internpriser där man kan se vilka
faktorer som ligger bakom priserna. Köparen kan se hur hans beslut påver-
kar produktenhetens kostnad. Säljaren (producenten) kan se hur effektivi-
tetsförbättringar och investeringar påverkar internpriset48.

Cooper och Slagmulder utgår ovan sagda när de tar fram internpriser m h a
ABC-kalkyl. I första steget sammanförs enhets och orderrelaterade kostna-
der i internpriset baserade på aktuella kvantiteter och standardkostnader.
Standardkostnaderna är här centralt bestämda. I andra steget skall kostna-
der på produkt/processnivå  tas fram. Produktnivåkostnader fördelas till
den köpande enheten baserade på budgeterad efterfrågan och standardkost-
nad. Processnivåkostnader och fabriksnivåkostnader som påverkas av pro-
duktmix fördelas till den köpande enheten baserad på dess budgeterade an-
vändande av säljenhetens kapacitet. Den köpande enheten skall även bära
en rimlig andel av kostnaden för att upprätthålla oanvänd men öronmärkt
produktionskapacitet hos den säljande enheten. Budgeten är alltså viktig,
om man inte utnyttjar det man sagt får man betala för något outnyttjat och
om man vill utnyttja mer kanske det inte är möjligt då kapaciteten gått till
annan produktion.

Internprissättning med hjälp av ABC minskar konflikter, genom ökad syn-
lighet av vad det är som påverkar produktionskostnaden för en produkt, och
köpenheten kan dela med sig av information om externa leverantörers till-
verkning så att säljenheten kan förbättra sig (benchmarking), nu när de ser
vad de betalar för på ett annat sätt.

                                                          
48 Cooper & Slagmulder, 1998
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Gränges är ett företag som har som affärsidé att erbjuda sina kunder speci-
alutvecklade produkter baserade på plast och aluminium. Gränges är en av
Europas ledande tillverkare inom sitt område och kunder finns inom trans-
port-, verkstads-, förpacknings- och telekommunikationsindustrin. 1998
hade man en nettoomsättning på 10 249 Mkr, ett rörelseresultat på 658 Mkr
och 6 520 anställda.49

Gränges verksamhet är indelad i tre områden: profiler, band och folie samt
autoplastics. Verksamheten omfattar även Gränges Technology och Gräng-
es Service.50

                                                          
49 http://www.graenges.se, 1999 och Gränges årsredovisning, 1998
50 Ibid.
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$6���
4: Grängeskoncernen med inriktning på FHT och FA. Egen bild

”Gamla” Finspong Aluminium är ett företag som sedan 1930-talet tillverkat
halvfabrikat, plåt och band i aluminium. Företaget var tidigare en del  av
Electroluxkoncernen, men sedan 1969 ingår de i Grängeskoncernen där de
ligger under divisionen Strip & Foil. 1998 delades verksamheten upp i två
bolag, nämligen Finspong Heat Transfer AB (nedan kallat FHT) och Fins-
pong Aluminium AB (nedan kallat FA).51

(!#� -�
	��������������������


Grängeskoncernen är, med några få undantag, indelad i bolagsenheter. In-
delningen görs dels för att få en bra anpassning till de marknadssegment
man är intresserade av att sälja till, dels för att få verksamhetsavsnitt som är

                                                          
51 Goding, 1999
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så lätt överblickbara att ett resultatmål kan formuleras på ett meningsfullt
sätt. Resultatenheterna är en avvägd mix mellan dessa argument.52

Uppdelningen av ”gamla” Finspong Aluminium till FA och FHT gjordes
för att man skulle få en bättre kostnadsfokusering för de båda produktgrup-
perna industriprodukter och heattransferprodukter och få en lönsamhetspro-
fil uppdelad på de olika verksamheterna. Genom att fokusera på en huvud-
produkt minskas splittringen i företaget vilket uppskattas av aktieägare och
kunder och kan ses som ett led i Gränges strategi att sätta kunden i cent-
rum.53

Stig Brehmer påpekar att Gränges nu har möjligheten att jämföra heattrans-
ferprodukter med industriprodukter och uppdelningen skapar förutsättning-
ar för mer rättvisande prissättning av respektive produktgrupp. Detta ge-
nom att man nu på FA blir mer av ”expert” på området industriprodukter
och bättre kan känna av marknaden och utifrån detta ge feedback till FHT
om dessa har för höga kostnader för tillverkningen för att kunna ge ett lön-
samhetsmässigt bra pris.

(!&� ��'�������,���
	�����������

Gränges har valt54 att inte vara generella i sina styrpolicies utan istället an-
passa graden av styrning efter situationen för den enskilda enheten. Här kan
faktorer som konkurrenssituation, lönsamhet, ledningskapacitet, samband
till andra enheter etc spela in. Gränges lägger upp olika aktivitetsplaner där
de verksamheter med sämre lönsamhet styrs med stramare tyglar än de lön-
samma. Förutom aktivitetsplanerna används olika finansiella mål för att
styra resultatenheten. Dessa är i första hand resultat efter avskrivningar
(ebit/net sales) och avkastning på sysselsatt kapital (ROCE, return on capi-
tal employed).55

Vad gäller FHT:s och FA:s autonomitet är de i stort sett fria att handla som
de vill så länge de kan visa en tillfredsställande lönsamhet. Vad gäller inve-

                                                          
52 Brehmer, 1999
53 Ibid.
54 I fortsättningen kommer vi när vi nämner ett förhållande eller åsikt för ett av de in-
blandade företagen åsyfta det som framkommit i intervjuerna. Vi har valt att återge detta
som om det är företagets ord för att underlätta läsandet.
55 Brehmer, 1999
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steringar måste dessa godkännas på högre nivåer (VD, divisionschef, kon-
cernchef och styrelse) ju större de är. FHT har dessutom krav på sig  att
tillverka industriprodukter för FA:s räkning även om man skulle tycka att
det för FHT:s del vore mer lönsamt att inrikta tillverkningen på andra delar.
Här bör dock tilläggas att om man kan ta fram en koncernkalkyl som visar
på bättre lönsamhet utan internförsäljning av industriprodukter finns inget
hinder för att på sikt avveckla denna produktgren.56

Både Leif (FHT) och Jan-Eric (FA) anser att deras företag ges stor frihet
och autonomitet av Gränges att bedriva sin verksamhet. Det är relativt lätt
att få igenom en investering, om lönsamhet kan påvisas. De regler som
gäller, beroende på vilket belopp investeringen uppgår till, ses mer som en
teknisk formalitet än någon form av kontroll från Gränges sida. Gränges
ledning har stort förtroende för FA:s och FHT:s ledningar57.

Gränges har, med facit i hand, efter första året den uppfattning att uppdel-
ningen har gett önskat resultat d v s man har lyckats uppfylla marknadens
krav på produktfokusering och fått ett bättre grepp om den interna kost-
nadsstrukturen.58

(!(� �'�����������������
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Gränges främsta syfte med internprissättning är att man skall kunna göra en
rättvis bedömning av de olika resultatenheterna. Man tycker att resultatan-
svaret som läggs på de olika resultatenheterna förutsätter att både relevanta
intäkter och kostnader ingår, oavsett om kund eller leverantör har samma
ägare som den aktuella resultatenheten.59 Även Leif (FHT) och Jan-Eric
(FA) finner rättviseaspekten viktig. För FHT:s del tycker man även att in-
ternpriset för dem har fått syftet att kostnadsfokusera mer än tidigare och
skapa vetskap om huruvida det som produceras är lönsamt. De internpriser
man har idag (se mera under rubrik 4.6) anses inte riktigt uppfylla dessa
syften och de kräver därför förnyelse. Det nya internpriset skall även skapa

                                                          
56 Bjerner, 1999
57 Brehmer, 1999
58 Ibid.
59 Ibid.
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förutsättningar för en rättvisande industriproduktsprislista för att kunna ge
priser vid förfrågan då en sådan idag saknas.

(!*� ���
�����+�	����	���������
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��

Efter uppdelningen av ”gamla” Finspong Aluminium ser verksamheten i
respektive bolag ut som följer:

FA har produktionsansvar för smältverk som används för återvinning (rå-
materialhantering och omsmältning till göt) av aluminiumskrot och man
sköter även försäljningen av industriprodukter. Några av FA:s kunder är
Electrolux, Hydro, Carlssons Mek (värmeljusformar), ASVA (underleve-
rantör till Nokia) och Velux (största enskilda kund, aluminiumburkar). Då
FA:s affärsidé är att återvinna och omsmälta, tidigare nästan oanvändbart
aluminiumskrot (eftersom aluminiumet använts i processtillverkning har
det blandats upp med andra metaller och blivit ”orent”), med tillfredsstäl-
lande lönsamhet har de varit tvungna att ta fram nya legeringar som kan
framställas ur detta processkrot. Detta har gjort att FA blivit unika på
marknaden med sina legeringar vilket har gjort att man får en prisfördel
gentemot konkurrenterna (primärgöt är mer kostsamt, främst p g a energi-
åtgången, att framställa) för göt med dessa legeringar. Man har även en
konkurrensfördel genom att man kan visa på ett miljötänkande (återvinning
är ”inne” idag).60

På FHT sker vidareförädling av aluminiumgöten till industri- och heattrans-
ferprodukter. FHT har produktionsansvar för valsning och skärning av både
heattransfer- och industriprodukter och för försäljning av heattransferpro-
dukter. FHT är idag en av världens ledande tillverkare av värmeväxlarband
(heattransferprodukt). Band för värmeväxlare används vid framställning av
kylare, värmare, oljekylare, luftkylare och luftkonditioneringsanläggningar
till fordon. 1997 hade man en nettoomsättning på 2611 Mkr, och 913 an-
ställda. De viktigaste kunderna är stora underleverantörer till bilindustrin
som t.ex. Calsonic, Valeo, Denso, Modine, Delphi och Mando.61

                                                          
60 Goding, 1999, Gränges Årsredovisning 1998
61 Bjerner, 1999, Gränges Årsredovisning 1998
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I Grängesfallet sker idag mycket internhandel mellan de olika bolagen.
FHT köper aluminiumgöt, som är råmaterialet i tillverkningen, av FA (och
två ytterligare externa företag). FA säljer ca 65 000 ton aluminiumgöt/år,
varav ungefär 85 procent till FHT. Ett göt som är 350-450 mm tjockt, 900-
1450 mm brett och ca 4000 mm långt, pressas/valsas ut och skärs till tunna
band. Under processens gång bildas en del skrot/avfall som sedan säljs till-
baka till FA som återvinner det. FHT valsar och beskär aluminium som
skall användas i industriprodukter och som köps av FA. Av tillverkningen
hos FHT står värmeväxlare, eller heattransferprodukter som man kallar
dem, för ca 70% och industriprodukter för 30%. FHT tillverkar alla indu-
striprodukter som FA köper för vidareförsäljning och det finns inte, som
man vet, någon annan leverantör av sådant material.62

Prissättningen som den ser ut idag fungerar som så att man på FHT har ar-
betat fram en prislista som bygger på en framräknad ”standardorder”. Den-
na order har en viss längd, bredd, tjocklek och tillstånd. Då en order avvi-
ker från denna standard på någon av dessa punkter görs ett tillägg räknat i
kronor per kg. Tilläggen är framräknade utefter hur mycket man tror att
avvikelsen påverkar tidsåtgången i processen tillsammans med hur mycket
extra skrot man tror att dimensionen för med sig. Det antal påläggskronor
som läggs på är ganska godtyckligt framtagna. När FHT får en order från
FA kalkyleras processgång, tid och materialbortfall under processen fram
och detta körs mot en databas där kostnaderna för ”standarden” och tillägg-
en finns inlagda. Ett extra tillägg görs beroende på hur lång tid ordern tar i
anspråk av kapaciteten i kallvalsningen, detta görs utifrån verklig tid, d v s i
efterhand. Utöver detta görs ett pålägg om i genomsnitt 40% för overhead-
kostnader.63

                                                          
62 Bjerner, 1999
63 Bjerner, 1999, Sternsjö, 1999
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Här beskriver vi de olika steg som en order på industriprodukter kan gå
igenom hos FHT.64 Vi har valt att dela upp de olika stegen i aktiviteter. Den
siffra som anges i en parentes efter de olika stegen kommer vi att använda
oss av i kapitel 5 ”Att sätta internpris mellan FHT och FA”, då vi skall för-
dela kostnader.

FHT får en specificerad order på ett aluminiumband, alternativt plåt, där
längd, bredd, tjocklek, tillstånd (hårdhet), legering, antal och tid när ordern
skall vara klar anges. Ordern skickas till en beredningsavdelning (1) där
man gör en s k tillverkningsorder  där man kalkylerar processgång, tid och
materialbortfall under processen.

Produktionen startar genom att det antal göt som krävs för ordern och som
vad gäller industriprodukter uteslutande köpts av FA transporteras (2) från
lagret till den första maskinaktiviteten som är fräsning. Fräsning (3) görs
för att göten skall få rätt dimension och för att ta bort det yttersta skiktet,
som har sämre egenskap än kärnan, på götet. Nästa steg, som liksom de
tidigare gäller för alla ordrar, är värmning (4). Detta görs för att götet skall
bli mjukt så att det sedan kan varmvalsas. Före varmvalsningen kan man
ibland homogenisera (5) göten. Detta innebär att man värmebehandlar gö-
ten så att  metallstrukturen blir mer likriktad och får en jämn kvalitet. I
varmvalsningen (6) pressas göten ut till 2,5-5 mm tjocka band som sedan
rullas upp på trummor. Ett göt kan valsas flera gånger beroende på hur
tjockt det är tänkt att bli i slutändan, det finns bara ett varmvalsverk, men
götet körs fram och tillbaka i detta tills man når en viss tjocklek.

Det upprullade bandet transporteras sedan till ett av de tre kallvalsverk som
finns. Kallvalsning (7) innebär att man vid en lägre temperatur, inte högre
än 70 grader, pressar bandet ytterligare tunnare, ner till 0,05 millimeter.
Två av dessa valsverk kan dessutom kantskära banden, vilket ger att man
kan spara in ett led i processen.

                                                          
64 Processtegsindelningen har gjorts efter vad som framkommit under vårt besök i pro-
duktionen under ledning av Kjell Dahl, samtal med Bo Trollsås, som tidigare arbetat
med kostnadskalkyler och de databaser som finns på FHT.
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Då bandet kallvalsats kan det bli lite skört. För att det inte skall gå sönder
vid vidare bearbetning glödgar (8) man det därför. Detta innebär i stora
drag att man värmer bandet för att få det mjukare.

Bearbetningen fortsätter sedan med sträckning (9), som görs för att banden
skall vara lika tjocka över hela bandbredden. Detta görs dock inte med
band tunnare än 0,2 millimeter, då dessa riskerar att gå av.

Efter sträckningen skärs banden upp i önskade bredder och längder i för-
skärnings- (10) och skärningsmaskinerna (11). Man kan också kapa (12)
och klippa (13) av banden, det är dock bara mycket korta band man kapar
och klipper och dessa kallas då plåtar i stället för band. I samband med
sträckning och skärning sker också vid behov något som kallas löpning
(14) som syftar till att, vid behov, ge bandet en hårdare konsistens.

Då banden har fått avsedda egenskaper packar (15) man dem och skickar
dem omgående till FA. Ingen lagring av dessa produkter sker.
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Nedan följer en bild som visar ett exempel på flödet i tillverkningsproces-
sen.

$6���
�5 : Processbeskrivning. Egen bild
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Efter att ha gjort en genomgång av Finspong Heat Transfer, deras roll i
koncernen Gränges, deras handel med FA, dess process och olika om-
världsfaktorer som påverkar prissättningen i företaget inleder vi med att
sammanfatta vad vi hittills kommit fram till som kommer att spela in för
hur ett internprissystem kan komma att utformas i FHT.

FHT ingår i en koncern och har vissa krav på sig ovanifrån att uppnå vissa
resultat. Därför är det viktigt att man inte gör dåliga affärer i sin handel
med FA. För att undvika detta är det viktigt att man först och främst gör en
genomarbetad och rättvisande produktkostnadskalkyl. Eftersom kalkylen
även med största sannolikhet kommer att ligga till grund för prissättning av
produkterna är det viktigt att man på ett snabbt och enkelt sätt kan få fram
vad en specifik produkt kostar. För detta ändamål har vi även utformat en
modell som utefter vår kostnadsfördelningsmetod skall kunna användas för
att ta fram kostnaden för en produkt utifrån dess specifika egenskaper.

*! ! � .����������'���
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�����������������/

%������������������	��2��7�������������Denna metod skulle mycket väl kun-
na vara tillämpbar då man skulle kunna kalla industriprodukterna för hu-
vudprodukter och biprodukten skulle i så fall vara det skrot som uppstår
under processen och som även det säljs till FA. Enligt traditionellt synsätt
på denna metod utgår man dock från att huvudprodukten skall prissättas
enligt den kostnad som fås fram genom en självkostnadskalkyl. Detta är
något som vi i detta fallet finner mindre lämpligt vilket vi förklarar vidare
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nedan. Ett alternativ skulle kunna vara att använda denna metod men istäl-
let för att använda självkostnaden för huvudprodukten använda sig av en
ABC-kalkylerad kostnad, som även den syftar till full kostnadstäckning, för
industriprodukten och en särkostnad för skrotet�

%�����������innebär att man försöker ta fram särkostnaderna för varje pro-
dukt. Som vi ser det är särkostnaden för en enskild produkt det aluminium
som åtgår för dess tillverkning, i övrigt genomgår varje enskild order ett
varierat antal maskiner beroende på den orderspecifikation som ligger till
grund för ordern. FHT tillverkar både heattransferprodukter och industri-
produkter (de som internhandlas) i samma maskiner och man vet inte för-
rän man utarbetat en tillverkningsorder exakt vilken maskin den enskilda
ordern skall genomgå. Det går därför inte säga att någon speciell maskin
utgör särkostnad för det enskilda produktslaget. Vi anser därför att indu-
striprodukttillverkningen innehåller allt för få särkostnader för att en steg-
kalkyl skall vara motiverad att göra.

0�����
������ finner vi svårtillämpbar då man här gärna skall utgå från ett
marknadspris och som tidigare nämnts saknas detta. Särkostnaderna är inte
heller relevanta, eftersom de som ovan beskrivits endast består av alumini-
um som dessutom köps in till marknadspriser som varierar från dag till dag.

Bidragskalkyler används mest med fördel då man skall ta kortsiktiga beslut
om priser och det är en fördel om produkterna är så homogena som möjligt.
Vi anser att internprissättningen i fallföretaget görs långsiktigt, tanken är att
man skall tillverka ungefär samma typ av industriprodukter under en lång
tid framöver åt FA. Vad gäller homogeniteten inom produktgruppen kan
man se detta på två olika sätt. Aluminiumband är det man tillverkar (vi
bortser här från den försvinnande andelen plåtar man producerar) och det
kan tyckas att det är en enda produkt som tillverkas, fast i olika utföranden
och till olika ändamål. Efter att ha studerat fallföretagets databassystem och
framförallt en mängd tillverkningsordrar (hur produktens väg genom pro-
cessen ser ut) har vi dock upptäckt att det är stora skillnader i andel resurser
de olika ordrarna inom samma produktgrupp (läs: industriprodukter). tar i
anspråk Därför anser vi att de produkter som säljs internt inte är tillräckligt
homogena och att bidragskalkylen därför kan förkastas även med avseende
på denna faktor.

%4��	��
���
�������� använder sig traditionellt av direkt lön och direkt
material utifrån vilka det görs pålägg för omkostnader av olika slag. De
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främsta kostnaderna för tillverkning av industriprodukter i FHT består i
direkt material (aluminiumgöt), maskinkostnader och lönekostnader. Vi
anser att lönekostnaderna är betydligt lättare att hänföra till en viss aktivitet
(maskintyp) än till enskilda produkter vilket gör att ”direkt lön” saknas. I
den traditionella självkostnadskalkylen skulle maskinkostnaderna påföras
produkterna med en enhetlig eller differentierad påläggssats på material-
kostnaden. Detta skulle bli helt missvisande då ordrarna genomgår så vitt
skilda processer från göt till färdigt band. Vissa av de steg som beskrivits i
processgenomgången ovan används överhuvudtaget inte av vissa ordrar.
Naturligtvis borde de ordrar som genomgår alla steg i processen få en stör-
re omkostnad än de som endast använder ett fåtal, å andra sidan kan man
inte på ett enkelt sätt dela in ordrarna i olika fack som kan påföras olika
påläggssatser eftersom nästan varje order är unik. Dessutom fluktuerar
materialkostnaden relativt kraftigt då materialet uteslutande är aluminium
som köps till dagens kilopris på marknaden.

Från det här resonemanget blir vårt svar på frågan vilken kalkylmodell som
skall användas /012�������. Med hjälp av denna modell kan produkterna
belastas med de kostnader som motsvarar deras verkliga resursförbrukning.
Då varje produkt blir nästan unik, eftersom det finns en sån mängd olika
mått att välja på, anser vi att en ABC-kalkyl med antal maskintimmar en
produkt tar i anspråk som huvudsaklig kostnadsdrivare, blir den mest rätt-
visande med hänsyn tagen till tid och kostnad för att ta fram den.

Vår ABC-kalkyl har vi tagit fram genom att utifrån de steg som vi ställt
upp på sid 39 ff
och med hjälp av den, under rubrik 4.7, beskrivna proces-
sen hos FHT gjort en aktivitetsanalys där vi försöker att ta fram de värde-
skapande och värdestödjande aktiviteterna som en produkt, som beställs
och levereras till Finspong Aluminium, använder sig av.

*! !#� "����������,�����,����
��
������

Vi har delat in FHT:s verksamhet i 25 olika aktiviteter. Dessa i sin tur är
indelade i värdeskapande (de steg som angivits under rubriken 4.7 med
siffrorna 3-15), och värdestödjande aktiviteter (steg 1 och 2 under rubriken
4.7) De värdestödjande aktiviteterna är således beredning och transport,
vilket innebär transporter till och från fabriken och mellan de olika värde-
skapande aktiviteterna. Dessa ombesörjs av Gränges Service och FHT be-
talar för dessa tjänster genom konventionell fakturering. Andra värdestöd-
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jande aktiviteter är ett laboratorium (16) som tar stickprov och kontrollerar
att de tillverkade banden motsvarar kundernas önskemål och givna normer
för kvalitetssäkring, data (17), underhåll (18) som inte kan hänföras direkt
till en maskin och olika typer av produktionsstödjande aktiviteter som vi
delat upp i produktion gemensam (19), produktion valsning (20), produk-
tion färdigställning (21) och produkt- och processutveckling (22). Natur-
ligtvis har man även byggnader (23), som i detta fallet hyrs, en ekonomi-
funktion (24) och en ledningsfunktion (25).

För de värdeskapande aktiviteterna har vi räknat fram totalkostnad för varje
maskin/maskingrupp (i fortsättningen kallad maskinaktivitet) genom att
lägga ihop maskinaktivitetens avskrivningar, löner till arbetare vid respek-
tive maskin och drift och underhåll av maskinerna. Vi har sedan adderat
totalkostnadssumman per maskinaktivitet med den procentandel av to-
taltiden per maskinaktivitet som åtgår för FA-produkter. Vi har sedan be-
räknat timkostnaden genom att dividera denna summa med antal maskin-
timmar som åtgår för FA-produkter per år för varje maskinaktivitet. För de
värdestödjande aktiviteterna har vi tagit fram totalkostnaderna genom att
använda utfallet för 1998. Vi har delat upp dessa kostnader i FA-produkter
och övriga produkter utefter hur stor andel av respektive aktivitets kost-
nadsdrivare de tar i anspråk.

*! !&� .�������
����
���,����
�����,��9�
/

De värdeskapande aktiviteter vi har valt består av maskinaktiviteter. Som
kostnadsdrivare för dessa har vi använt oss av maskintimmar. Detta kanske
kan tyckas lite märkligt då de poster som ingår i maskinaktivitetskostna-
derna till stor del består av avskrivningar och löner, som egentligen har ett
mindre direkt samband med hur många timmar maskinen är i gång. Övriga
kostnadsposter är underhåll och driftskostnader som däremot har ett ganska
stort samband med antal drifttimmar. Vår tanke är dock att eftersom man
skall fördela dessa kostnader på olika produktenheter är i vårt fall antal en-
heter inte en lämplig kostnadsdrivare. Detta därför att enheterna skiljer sig
så markant åt vad gäller tidsåtgång i respektive maskinaktivitet, även om de
är av samma sort fast i olika längd, bredd, tjocklek eller tillstånd. En för-
delning efter antal enheter skulle därför bli missvisande och vi har därför
valt maskintimmar som kostnadsdrivare.



/���
���2�/���
����������������
��������8)��7���/

57

Till dessa värdeskapande aktiviteter kommer även kostnaden för material
som i detta fallet består av aluminiumgöt och kostnadsbestäms med hjälp
av ett marknadspris. Till kostnaden för det antal kilo aluminium som köpa-
ren beställt har vi gjort en tilläggskostnad på 30% av det antal kilo som blir
skrot under processen. Detta därför att omsmältningskostnaden för alumi-
nium motsvarar i genomsnitt 30% av det totala värdet. D v s skrotpriset är
30% lägre än aluminiumpriset.

Vad gäller de värdestödjande aktiviteterna har vi valt lite olika angrepps-
sätt.

0������ har vi valt att fördela totalkostnaden för på antal�������6�då tiden
för beredningen inte skiljer sig speciellt beroende på vilken typ av order
man får. Vid varje order får man således betala en given kostnad som skall
täcka beredningskostnaden.

)��
������� hyrs in från Gränges Service. Vi har tagit totalsumman av
Gränges Service fakturor under 1998 och slagit ut detta på det totala antal
���� som genomgått processen under året. Således kommer varje produkt att
påföras en kostnad för transporter utefter sin genomsnittliga vikt i proces-
sen (en del skrot faller ju kontinuerligt bort under produktionen).

F������������ genomför stickprov under tillverkningsprocessen så att me-
tallen motsvarar den kvalitet som kunden fordrar. Vi har som kostnadsdri-
vare här valt antal ������ eftersom man i stort sett kontrollerar varje order
någonstans under processen. Varje order tillförs därmed en fast laborato-
riekostnad.

���� fördelas ut genom ett tillägg per �����. Vi  ansåg att detta på ett
rättvist sätt speglar användandet då den största delen av dataresurserna
läggs på bl a beredning och ekonomi där tids- och resursåtgången är unge-
fär lika stor för varje order.

-���������D���
�� innehåller overheadkostnader som inte är hänförba-
ra till någon speciell del av produktionen som t ex lön till förmän. Denna
kostnad har vi fördelat ut på maskinaktiviteterna utefter respektives andel
av totalt antal ��
��������.

-��������� 	��
��� och� -��������� ������
������ innehåller även de
overheadkostnader som inte är direkt hänförbara till en viss maskin men
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dock till olika typer av aktiviteter. Därför är produktion valsning utfördelad
på valsningsmaskinaktiviteterna utefter respektives andel av totala antal
��
�������� i den produktionsdelen och samma fördelning har gjorts för
produktion färdigställning på färdigställningsmaskinaktiviteterna.

-������2� �7�� ���7�

��	�7�����har vi valt att fördela efter ��
������	�2
���
��
���. Här hade vi lite svårt att hitta en bra kostnadsdrivare, men vi
tror att de delar i produktionen som har stora kostnader också är de delar
som man lägger ner stora resurser på att förbättra. Våra resurser har inte
tillåtit oss att dela upp denna aktivitet i produktutveckling och processut-
veckling vilket annars hade varit önskvärt.

K����*��� för sådan utrustning som inte ingår i maskinaktiviteterna, t ex
traverser, har skapat ett visst huvudbry vid valet av lämplig kostnadsdriva-
re. Vårt val föll även här på antal ��
�������� maskinaktiviteten står för
av totalen. Resonemanget här var att maskiner som används mycket även
leder till mer slitage på kringutrustningen.

8����för fabrikslokalerna är fördelad på varje aktivitet utefter den ����akti-
viteten tar upp av total yta.

Efter denna uppdelning ingår därmed produktion gemensam, produktion
valsning, produktion färdigställning, produkt- och processutveckling, un-
derhåll för sådan utrustning som inte ingår i maskinaktiviteterna och hyres-
kostnaden i maskinaktivitetskostnaderna som sedan fördelas ned på pro-
dukten utefter det antal maskintimmar den utnyttjar.

Vad gäller ekonomi- och ledningsfunktion har dessa utelämnats ur model-
len då dessa av FHT anses vara separata enheter som ligger utanför verk-
samheten. Vår åsikt är dock att dessa borde inbegripas i kalkylen då de na-
turligtvis är aktiviteter som tillför verksamheten värde.

*! !(� ��	�����������������
����
%�����������
����	��:�������,�

För att kunna fördela de aktiviteter som skall allokeras till produkten med
hjälp av kostnadsdrivaren maskintimmar krävs naturligtvis att vi vet hur
många timmar respektive produkt tar i anspråk. Trots den oerhört väl
genomarbetade databasen vi har haft tillgång till har det krävts ett mycket
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grundligt och tidskrävande arbete att få fram någon sorts systematik i alla
siffror som varit tillgängliga. Det har nämligen i systemet kunnat utläsas
hur lång tid en viss variabel som t ex längd kräver i varje maskinaktivitet
men då vi har utgått från 4 variabler som kan spela in (längd, bredd, till-
stånd och tjocklek) och varje variabel innehåller ett otal steg
har möjliga
kombinationer blivit oändliga.

Det vi har gjort är att försöka få fram samband och lämpliga intervall ut-
ifrån vilka vi kan sätta enhetliga tider på i varje maskinaktivitet. Vi har ut-
ifrån dessa intervaller utformat en modell i Microsoft Excel där man genom
att fylla i längd, bredd, tjocklek och tillstånd på det man beställer, direkt
kan få fram kostnaden för ordern. Detta sker genom att vår modell räknar
fram tidsåtgången per maskinaktivitet, vilka maskinaktiviteter produkten
går igenom och adderar tiden med kostnaden per tidsenhet/maskinaktivitet.
Till detta görs tillägg för material, emballage och overheadkostnader (be-
redning, laboratorium data och transport) utefter order eller vikt.

*!#� �	��%������������

'
������
��	�/

Vi skall här sammanfatta vad som kommit fram under vår studie av fallfö-
retaget som vi anser påverkar, eller bör påverka internpriset och utifrån
detta utforma ett lämpligt internprissättningssystem för internhandeln mel-
lan FHT och FA.

•  Syftet med att dela upp ”gamla” FA var att kostnadsfokusera industri-
produkter och heattransferprodukter för att få en lönsamhetsprofil.

•  FHT och FA har stor autonomitet och är i stort sett bara målstyrda (fi-
nansiella mål).

•  Syftet med internpriserna är att en rättvis bedömning av de olika resul-
tatenheterna skall kunna göras.

•  För FHT:s del är syftet dessutom att kostnadsfokusera mer på industri-
produkter och att veta vad en order kostar vid förfrågan.

•  Gränges har uttryckt en vilja att parterna själva kommer överens om pri-
serna för att få ett marknadsmässigt förhållande Även om den köpande
parten här skulle få större fördelar vid förhandlingar än en extern köpare



#������

����������������

60

skulle få tror vi att detta är mer marknadsmässigt än att bara använda ett
givet marknadspris.

•  Gränges förespråkar marknadspriser.

Detta är vad de olika parterna vill uppnå med internprissättningen. När in-
ternpriset sedan utformas, i det här fallet, är det ytterligare några faktorer
man måste ta hänsyn till.

•  Det ��
�
�����������������*������ FHT och FA har. De köper och
säljer olika produkter till och från varandra vilket de mer eller mindre är
tvungna till (vilket förvisso inte behöver vara negativt eftersom de för-
hoppningsvis tjänar på det), åtminstone inom de närmaste åren. Detta
gör att man måste ge och ta lite från båda sidor. Det bör i sammanhanget
även nämnas att eftersom uppdelningen skett så nyligen finns det perso-
ner hos FA som har stor kunskap om hur produktionen och kostnads-
strukturen ser ut hos FHT, vilket kan ge FA ett ”oförtjänt” övertag.

•  För de produkter som FHT säljer till FA gäller att ������
���
�� finns
för materialet som ingår i de produkter som internhandlas men inte för
produktionen/förädlingen av dem. Detta leder till att prisförhandlingarna
blir utdragna utan att man kommer till konkreta resultat, vid senaste för-
handlingsomgången behövdes 10-12 möten för att, som de säger, kom-
ma till ett någorlunda bra beslut. FA:s argument i förhandlingarna är att
de säger att deras kunder, marknaden, inte alltid kan betala så mycket
som krävs för att FA skall kunna betala angivet pris  till FHT utan att få
för dåliga marginaler.

•  ����������
����
���������
�����. Om FHT argumenterar för sina
rättvisande kostnadskalkyler och FA för sina rättvisande marknadspriser
kommer den parten som har de bästa förhandlarna att få internpriset till
sin fördel. Det kan naturligtvis även vara så att man kommer fram till ett
pris som båda kan ha fördel av och/eller som ger koncernen som helhet
det bästa utfallet men även detta kommer då vara beroende av förhand-
larnas egenskaper, som t ex vilja att offra sig för företagets bästa.

•   �7������*������. Gränges finns hela tiden i bakgrunden och då des-
sa har vissa krav på resultat hos de båda enheterna påverkar detta enhe-
terna såtillvida att man inte gärna vill att den ena enheten skall tjäna nå-
got på bekostnad av den andra.
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•  Internprissättningssystemet är idag under utveckling då det för FA och
FHT är ett ������	�����������.

Eftersom FHT är den säljande enheten anser vi att det är de, vilket fallet
också är idag, som till syvende och sist bestämmer om en order skall tas
eller inte, främst med hänsyn till produktionskostnaden för ordern kontra
det pris som den externe köparen är villig att betala. För att ta med beroen-
deförhållandet med FA, koncernintresset och syftena med internpriserna
anser vi att internprissystemet bör utformas enligt följande:

•  Kostnadskalkyler, m h a ABC vilket, enligt oss, ger mest rättvisande
kostnader. Det datasystem man har är dock mycket flexibelt och an-
vändbart även om man skulle vilja använda en annan metod. Genom att
arbeta med detta noga fås även den kostnadsfokusering som önskas.

•  Kostnader skall tas fram m h a datasystemet som bör utvecklas och
uppdateras kontinuerligt. En ny kostnadsbedömning bör genomföras en
gång per år. Detta dels för att man skall få en viss kontinuitet i de priser
som sätts samtidigt som revidering naturligtvis behövs då kostnadsbil-
den kan förändras beroende på effektivisering, investeringar och mark-
nadsförhållanden på inputsidan.

•  Upprätta en beskrivning av framtagningsprocessen av kostnaderna (siff-
ror behöver ej anges) som FA kan ta del av för att minska osämja och
skapa förtroende. Dessutom kan detta öka FA:s  möjligheter att påverka
marknaden vid förhandlingar med externa kunder.

•  Förhandlingar mellan FA och FHT bör ske även i fortsättningen men
man bör där mer försöka se till koncernens bästa. Vi tror att de besluta-
de internpriserna kommer att bli grundade både på marknadspriser
(FA:s huvudargument) och tillverkningskostnader (FHT:s huvudargu-
ment) och att förhandlingen leder till en rättvis avvägning mellan dessa.

Vi tror att förhandlingarna i fortsättningen kontinuerligt kommer effek-
tiviseras, dels genom att de inblandade parterna får mer erfarenhet på
området och dels genom att det nya prissystemet är mer rättvisande och
om man redovisar detta öppet minskas riskerna för okonstruktiv argu-
mentation. Dessutom kan man förhoppningsvis skapa internvinster som
är gynnsamma och samtidigt rättvisa för samtliga inblandade parter.
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•  Vi tror också på att man antingen från Gränges sida eller genom samtal
mellan FA och FHT försöker dra upp gemensamma riktlinjer för vad
man vill uppnå med internprissättningssystemet och hur detta syfte skall
uppnås. Detta för att ytterligare förbättra den ”goda atmosfären” och öka
säkerheten i de beslut som tas. Kanske bör Gränges även ta fram andra
styrmått än de man har idag för att mer få enheterna att arbeta för kon-
cernens bästa och för att skapa målkongruens.
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-En jämförelse mellan litteratur och praktik
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Litteraturen ser resultatenhetsbegreppet som att en enhet är helt fristående från
moderföretaget och endast styrs via resultatmål. Även Gränges verkar ha upp-
fattningen att detta är önskvärt, men i praktiken svårt att genomföra beroende på
enheternas specifika situation. Om t ex  ledningen inte uppfyller de krav som
kan ställas på en företagsledning eller om enheten befinner sig på en marknad
med stora lönsamhetsproblem känner sig Gränges tvungna att gå in och styra
dessa företag lite hårdare för att inte koncernen som helhet skall bli lidande.
Autonomiteten för enheterna anpassas således efter respektive enhets situation
och därmed skulle man kunna säga att det finns olika grader av resultatenheter
hos Gränges. För att syfta tillbaka till referensramens begrepp kan man säga att
Gränges har en blandning av programstyrning (investeringar), ramstyrning (det
interna handelsutbytet) och målstyrning (lönsamhetsmått) något som de verkar
tycka fungerar bra.

Vi tror att Gränges bör tänka över sitt sätt att styra sina enheter. Kanske är det
möjligt att ha målstyrning rakt över, men då bör man tänka på att arbeta fram
nya typer av mål som t ex syftar till ett ”vitänkande”, att alla ser till koncernens
bästa och inte enbart till den enskilda enheten, vilket vi tror att dagens finansi-
ella resultatmål i stor utsträckning leder till. Om det sätts upp väl genomarbetade
mål, så att målkongruens uppnås för hela koncernen, kan enheterna tillåtas mer
autonomitet, vilket skulle ge dem en mer marknadsmässig situation och detta
kan knappast stå i motsats till det syfte Gränges har med resultatenheter, utan
snarare ge enheterna än större möjligheter att i första hand tänka på kundernas
bästa.

I fallet FHT och FA har det skapats en annorlunda, men förmodligen inte ovan-
lig situation vad gäller deras ställning som enskilda resultatenheter. Eftersom FA
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och FHT till alldeles nyligen varit ett bolag och de anställda därmed känner var-
andra och sina respektive verksamheter kan det uppstå vissa slitningar, något
båda sidor medger. Exempel på detta kan vara att när det tidigare gjordes för-
ändringar såg man till att ”båda” verksamheterna, förbättrades. Nu är risken stor
att båda parter ser för mycket till sitt eget bästa utan tanke på koncernens bästa
vilket kan skapa onödiga och tidskrävande konflikter. Samtidigt som det å ena
sidan kan vara lättare att komma överens med personer man känner sedan tidiga-
re, kan det även vara så att man oftare ger sig in i konflikter med en intern part
än en extern vilket å andra sidan kan vara onödigt tidskrävande. En anledning
till konflikterna kan vara att eftersom man vet hur motpartens process och kan-
ske även kostnadsstruktur ser ut kan man tycka sig se att motparten alltid försö-
ker vinna något på bekostnad av den egna verksamheten. Detta är problem som
vi inte tror skulle uppstå lika lätt mellan två enheter utan denna tidigare förbin-
delse.

Ett annat problem som vi upplever att uppdelningen i två resultatenheter har fört
med sig är att öppenheten mellan de båda enheterna minskats och att de ibland
kanske t o m väljer att dölja en del information av ”rädsla” för att motparten ska
dra för stor nytta av den.

1!#� �'����������������

���������

Litteraturen menar att internprissättningen skall underlätta bedömning, styrning,
kontroll och koordinering av resultatenheter och skall även ge enheterna moti-
vation och kostnadsmedvetenhet. Bedömning och kostnadsfokusering är de syf-
ten som de intervjuade explicit nämner att internprissättningen skall ha. Bara
genom uppdelningen i två enheter och genom införandet av internprisbegreppet i
de båda bolagen har Gränges kommit en bit på vägen för att uppnå sina syften.
De har nu en enkel uppdelning av industri- och heattransferprodukter utefter vil-
ken man kan bedöma och jämföra de båda verksamheterna. Framförallt på FHT
har kostnadsmedvetenheten för just industriprodukter ökat i och med att man nu
måste ta fram rättvisande priser för dessa produkter. Dock krävs mer arbete för
att verkligen göra systemet rättvist.

De syften som litteraturen anger, utöver ovanstående, tror vi mer eller mindre
uppnås även om fallföretaget inte explicit anger att man har dessa syften. Till
exempel tror vi att om man jobbar för ett mer genomarbetat internpris skapas ett
bättre underlag för FA:s prissättning gentemot extern kund vilket kan ses som ett
bra syfte. Tidigare har man egentligen använt samma prisstrategi mot två olika
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marknader vilket förmodligen inte är helt bra ur lönsamhetssynpunkt. Att moti-
vera medarbetarna till ett mer ekonomiskt tänkande tror vi är ett syfte som är
mer lämpat på en lägre nivå, t ex mellan en ekonomi- och en dataavdelning
inom ett företag, där man kanske tänker en gång extra innan man ringer datakil-
len om man behöver betala för dennes tjänster. Det ekonomiska tänkandet tror vi
på den här nivån (mellan två bolag) redan är väl inarbetat hos beslutsfattarna.
Vad gäller styrning, kontroll och koordinering så används internprissättningen
indirekt  genom att internhandeln tas med i bedömningen av enheterna utifrån
vilka Gränges utgår när de sätter upp nya mål och aktivitetsplaner.

Vad gäller styrningssyftet vill Leif (FHT) att priserna skall sättas så att FA styrs
lite mer i sina beställningar från FHT och i förhandlingarna med sina kunder,
d v s det som är tids- och kostnadskrävande för FHT skall bli dyrare vilket skall
minska incitamenten för att beställa sådana produkter.

1!&� ;�������������������

�������

��	�������

)����*����������������E�FHT har utformat en prislista där Jan-Eric (FA) kan se
vad deras order kommer att kosta, exklusive ett tillägg för tiden i kallvalstim-
mar. Han tycker inte prislistan ger FA tillräcklig information. Jan-Eric vill kun-
na se FHT:s produktionskostnader för industriprodukter för att kunna jämföra
dessa med de FHT har för heattransferprodukter. Detta för att jämförbara mark-
nadspriser saknas för dessa produkter. De informationskanaler som finns är för-
utom prislistan tidigare nämnda förhandlingar mellan parterna och man kan även
säga att det finns en dold informationskanal genom att personerna på FA vet
mycket om produktionen hos FHT och dess kostnader sedan tidigare. Naturligt-
vis ges motparten mindre information om respektive verksamhet än tidigare då
bolagen var ett.

'�4�����������������������E Dessa möjligheter anser vi vara ganska goda. Även
om Gränges  förespråkar marknadspriser ges parterna frihet att själva komma
överens om vilka internpriser som skall gälla. Enligt vad vi erfarit har FA och
FHT ganska frekvent förekommande möten för att diskutera den internhandel
som förekommer mellan enheterna.

D�������
���E�Det är som vi nämnt öppet för diskussioner, men en viss benä-
genhet att inte delge varandra mer information än nödvändigt kan märkas och att
man tänker lite mer på sin enhet än på helheten, d v s en risk för suboptimering
finns.
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 �����������
���
�������E�Båda sidor verkar vara på det klara med problemati-
ken och det nödvändiga i att ta fram rättvisa internpriser som ger båda parterna
möjlighet till en fungerande handel. Eftersom det här med internpriser är en
ganska ny situation för de inblandade saknas den vana och rutin som kanske
krävs för det optimala handlandet och då internprissystemet fortfarande är under
utveckling kan detta ytterligare försvåra beslutsfattandet då man inte är säker på
att det är ett rättvisande underlag som besluten fattas på. På Gränges säger man
att företag med förtroendeingivande ledning ges större svängrum att fatta beslut
än i det motsatta fallet. Eftersom både FA och FHT upplever sig som mycket
autonoma tyder detta troligen på att man här har hög beslutskompetens.

'�����
���
��E Vad gäller industriprodukter har FA idag inte hittat någon ex-
tern leverantör som både kan valsa och skära till ordrar som motsvarar de krav
man har. FA har nämligen mycket stor variation på sina ordrar vad gäller dimen-
sioner och kvantitet. Dessutom kräver man den höga kvalitet som FHT garante-
rar. På avsättningsmarknaden för industriprodukter finns dock liknande produk-
ter som FA måste konkurrera med, vilket spelar in vid internprissättningen. Ef-
tersom marknadspriser på industriprodukter saknas sker den externa informatio-
nen på detta området genom de kunder man har, d v s FA anser att det som dessa
är villiga att betala för produkterna är vad man kan likna vid ett marknadspris.

������� ���� 	��4�� �����E FA har i teorin möjlighet att välja vilken leverantör de
vill, men främst p g a,  som vi nämnt ovan, avsaknaden av tillfredsställande le-
verantörer är detta ej möjligt i praktiken. Dessutom finns säkert ett outtalat öns-
kemål från Gränges om att man i möjligaste mån skall köpa internt, men detta
önskemål är inte statiskt då Gränges är beredda att låta externköp ske, om man
kan visa att detta är lönsamt på sikt för koncernen i helhet.

Då vi frågade de båda enhetsrepresentanterna om Gränges hade någon uttalad
internprispolicy svarade båda nekande. Enligt Gränges skall dock marknadspri-
ser gälla. Detta kan nog ses som en brist på information om hur man skall be-
handla internprisproblematiken, vilket kan vara särskilt negativt i det här fallet
eftersom den uppkomna situationen är ny för båda parter.

Den ideala situationen råder således inte i fallföretaget, men som Anthony &
Govindarajan65 säger kan man använda modellen som vägledning för att se var
man kan förbättra sig. Vi tycker att denna modell var mycket användbar i vårt
fall då vi från den kunde arbeta fram ett internprissystem som gör att fallföreta-
get närmar sig den ideala situationen och således förhoppningsvis ett bra pris.

                                                          
65 Anthony & Govindarajan, 1995
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Då FHT idag tillverkar heat transferprodukter på ett liknande sätt som det som
används för industriprodukter tror vi att detta påverkar de priser som används för
industriprodukterna, vilket kan jämföras med Tangs marknadsföringsdimension
(se figur 5). Särskilt som det tidigare inte funnits en specifik prislista för dessa.
Då priserna till största delen förhandlas fram, spelar naturligtvis även de olika
förhandlarnas egenskaper och möjligheter till information in vid prisbildningen.
Vi tror dock inte att något av företagen är överlägset vid förhandlingarna p g a
förhandlarens personliga egenskaper. Det verkar som om det hos båda parterna
finns mycket starka viljor vilket är på både gott och ont. Å ena sidan kan det
göra att processen drar ut på tiden om man inte gärna vill ge med sig och kom-
promissa, å andra sidan är det bra ur rättvisesynpunkt om inte den ena parten ges
möjlighet att köra över den andra. Det som respektive part vid förhandlingarna
tycker skall vara avgörande för priserna är enligt FHT kostnaderna för fram-
ställningen och enligt FA det pris som deras kunder är villiga att betala tillsam-
mans med det pris som är lönsammast för koncernen i helhet.

FA anser att kundernas betalningsvilja (naturligtvis inom rimliga gränser) skall
styra priserna så att inte några ordrar tappas p g a FHT:s ”höga priser”, något
som skulle vara missgynnande för både FA och FHT. FA får ingen kund, FHT
får ingen order från FA och får kanske obelagd kapacitet, mindre ordrar för FHT
leder till mindre inköp av göt från FA och detta leder i sin tur till att FA inte be-
höver köpa så mycket skrot från t ex FHT och om FHT skall sälja detta någon
annanstans får de en dålig lönsamhet i sin verksamhet. Man kan därför även
säga att de båda företagens interna handelsförhållande spelar in vid beslut om
internpriser (jämför Arvidssons dimension, företagssystemets struktur). Efter-
som FA och FHT har detta beroendeförhållande och man troligen kommer att ha
internhandel under en lång tid framöver,  åtminstone så länge den är lönsam,
krävs att man ger och tar vid prisförhandlingarna för att båda skall känna sig
som vinnare d v s planeringshorisonten spelar in.

Syftet med internpriserna är enligt Gränges att man skall kunna bedöma bolagen
på samma sätt som bolag som inte ingår i samma koncern, därför skall mark-
nadspriser användas för internförsäljning. I vårt fall är därför inte koncernled-
ningens rekommendationer direkt avgörande för hur priserna sätts, dock försö-
ker företagen genom förhandlingar att i möjligaste mån närma sig något som kan
likna ett marknadspris.
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Eftersom FHT blir åsatta vissa mål man skall uppnå gäller det att internpriserna
kan användas i budgetar och resultatuppföljningar så man ser hur man skall
uppnå/har uppnått dessa mål, d v s internpriserna måste anpassas efter övriga
system i företaget.

1!*� ���������
�������

Tvåprismetoden kan snabbt uteslutas då detta endast är en bokföringstransaktion
som sker på koncernnivå och eftersom Gränges idag inte använder denna metod
är det inget som FHT eller FA kan påverka såvida de inte har mycket bra argu-
ment för detta, vilket vi har svårt att se.

Gränges förespråkar som vi tidigare nämnt marknadspris. Då vi påpekade att det
i fallet mellan FHT och FA, där FHT förädlar aluminiumgöt till industriproduk-
ter, saknades  marknadspriser tyckte Grängesrepresentanten att man skulle sätta
ett pris som baserades på det pris FA:s kunder är benägna att betala minus för-
säljningsomkostnader. Detta kan ses som det som kallas rabatterat marknadspris.

Gränges tillåter även att deras resultatenheter förhandlar om priserna vilket för
med sig att det kanske inte alltid är marknadspriserna som gäller i internhandeln.
Anledningen till detta menar Gränges är att det på marknaden finns möjlighet till
förhandlingar vid affärer mellan företag och dessutom kan inte enheterna i efter-
hand (t ex vid årsbokslut) komma och säga något om felaktiga internpriser efter-
som det är de själva som kommit överens om dem.

Detta resonemang håller vi med om. Vi anser att om FHT hade varit ett friståen-
de företag skulle man ha möjlighet att förhandla med kunden och om man inte
genom detta kom överens om ett pris skulle man säga nej till ordern. Om till-
verkningskostnaderna på sikt är för höga skulle man slås ut om inte produktio-
nen förbättrades eller lades om. I fallföretaget skulle marknadspris med rabatt-
prissättning kunna föra med sig att man tvingas ta ett pris som ej täcker kostna-
derna och möjligheten att lägga över produktionskapaciteten  för att t ex tillver-
ka mer lönsamma heattransferprodukter finns ej (åtminstone inte på kort sikt).
Det skulle vid marknadspris inte heller finnas något incitament för FA att försö-
ka påverka marknaden för att få upp priserna till en rimlig nivå.

Vi tror att det är möjligt att påverka marknaden eftersom produkterna dels består
av legeringar som är unika och dels är, har det framställts för oss, skärningens
exakthet och kvalitet världsledande. Därför finns det inte, som vi ser det, någon
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anledning att slaviskt följa marknadspriset för konkurrentprodukter som saknar
dessa egenskaper.

Det viktigaste måste vara att koncernen som helhet går med vinst. Vår tanke är
därför att det är viktigt att FHT först gör en noggrant genomförd kostnadskalkyl
som tar fram rättvisande kostnader för industriproduktstillverkningen. När FHT
gjort detta får de själva information om vad det kostar att tillverka produkterna
och man kan då ge bättre information till FA om kostnaderna och FA kan ha
denna information i tankarna när de förhandlar med kunderna. På grund av det
beroendeförhållande FHT och FA har med varandra i och med att aluminiumet
går runt i en återvinningsprocess kan det vara så att en order som FA får kan
vara lönsam för koncernen i helhet även om priset är för lågt med avseende på
FHT:s tillverkningskostnad för ordern, vilket för med sig att man bör kunna ha
möjlighet att förhandla om varje enskild order och här försöka se till koncernens
bästa.

Litteraturen ser marknadsbaserade priser som en metod att ta fram internpriser
och förhandlingar som en annan medan man kan säga att Gränges, vilket vi själ-
va också håller med om, ser detta som en enda metod, d v s marknadspriset är en
kombination av vad man kan förhandla till sig och vad andra aktörer på markna-
den kan förhandla till sig. Vår egen studie har lett oss fram till resultatet att även
internprismetoden kostnadsbaserade priser bör vägas in vid framtagandet av in-
ternpriser. Kontentan av detta blir att i stället för att välja en av litteraturens fyra
metoder för internprissättning bör det beslutade internpriset vara en avvägning
mellan kostnaderna, marknaden och förhandlingar för att bli lönsamt för kon-
cernen i helhet, där marknadspriset är det som förespråkas av Gränges, kostna-
den den vi tagit fram under rubrik 5.1 och det förhandlade det överenskomna
pris som utifrån de övriga två beslutas för den enskilda ordern.

1!1� ��
����
����'���

Det är vid val av kalkylmodell viktigt att kostnaden för framtagningen av den
vägs mot den nytta man har av den information som fås fram med hjälp av
kalkylen. Med utgångspunkt i detta har vi valt, vad vi tycker är lämplig, kalkyl-
modell för vårt fallföretag.  Då kostnadsstrukturen, med mycket indirekta kost-
nader, syftena (framförallt rättvis bedömning), sikten på vilken internprissätt-
ningen görs (lång), ser ut som de gör i fallföretaget har valet fallit på ABC-
kalkylering i vårt fallföretag. Under rubriken 5.1.1 ”vilken kalkylkostnadsmo-
dell är lämplig?” har vi mer utförligt förklarat hur vi tänkt vid val av kalkylmo-



#������

����������������

70

dell. Enligt litteraturen är ABC-kalkylen att föredra bl a när man, som vårt fall-
företag, har en hög kvalitet på sitt informationssystem och, om man ser till tiden
för tillverkning, en mycket differentierad produktflora. I vår kalkyl har vi använt
oss av fem olika kostnadsdrivare, vilket vi anser är tillräckligt för en rättvis be-
dömning i vårt fallföretag. Vi tror inte man skall ha för många kostnadsdrivare
då framtagningskostnaden för dessa riskerar att bli orimlig i förhållande till nyt-
tan. Vid framtagningen av ABC-kalkylen har vi använt oss av de steg som vi tar
upp i referensramen vilka har varit mycket användbara. Vad gäller själva akti-
vitetsindelningen har vi något frångått den indelning som Porter använder i sin
uppdelning av värdeskapande och värdestödjande aktiviteter. Om man skall se
denna indelning bokstavligt anser vi inte att transporter (som är en del av logis-
tiken i Porters modell) är värdeskapande och vi har därför lagt in dessa bland de
värdestödjande. Logistik tillför i vårt fallföretag inget värde. I ett annat företag
kanske man tillför kunden värde genom att man låter kunden lagra sina produk-
ter hos företaget men i fallföretaget levereras produkterna direkt efter färdig-
ställning. Vi finner resonemanget om vad som skapar värde intressant men
egentligen är detta en petitess, då huvudsaken är att man fördelar ner alla kost-
naderna på produktnivå. Dessutom bör i sammanhanget nämnas att Porters vär-
dekedjemodell inte primärt är framtagen för att ingå i ABC-kalkyleringen.
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Som vi ser det handlar internprissättningen till största delen om att bedömning
av resultatenheter som ingår i samma koncerngrupp skall göras rättvis. Om den-
na bedömning görs möjlig kommer det även att bli lättare att styra, kontrollera
och koordinera resultatenheten samtidigt som en enhet som vet om att den blir
uppmärksammad kanske blir mer motiverad och får större vilja att förbättra
verksamheten. Som vi ser det ligger problemet i att få ett internpriset rättvist så
att ovannämnda bieffekter blir gynnsamma.

För att återge vad litteraturen säger har vi här försökt väva samman, och infogat
egna funderingar till, det som är skrivet i referensramen, d v s för att få en vidare
bild kan Du som läsare studera referensramen och de författare som där återges.

För att få fram ett så bra, d v s rättvisande, internpris som möjligt tar litteraturen
upp det som kallas den ideala situationen. Denna innebär att de inblandade par-
terna i internhandelsförhållandet skall ha tillgång till information, möjlighet till
förhandlingar, kompetenta beslutsfattare, god atmosfär, frihet att välja källa och
marknadspriser för det som internhandlas. Ofta ser verkligheten inte ut som i
den ideala situationen och även om den gjorde det kan internprisbeslut påverkas
av andra faktorer vilket inte gör dem helt rättvisa som t ex skattelagar, tullar,
pris- och valutarestriktioner och andra lagar och regler, marknadsförhållanden,
företagens övriga system, personerna i företaget och deras värderingar beteen-
den och kunskaper, internhandelsvarans karaktär och förhållandet mellan de som
internhandlar.
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Då den verkliga situationen p g a ovanstående faktorer sällan når upp till den
eftersträvade ”ideala” tar litteraturen upp begrepp som åtminstone skall under-
lätta för företag att komma en bit på vägen mot denna ideala situation.

Man tar upp begreppet ��
����������� som innebär att de enheter som bedriver
internhandel skall ges så stor autonomitet som möjligt, d v s man skall sträva
mot att enheterna skall drivas som om de vore externa enheter. Detta skulle un-
derlätta för enheterna genom att de t ex har möjlighet att välja källa för sin han-
del, vilket skulle vara ett steg mot den ideala situationen. Andra steg i denna
riktning som uppdelningen i resultatenheter för med sig skulle kunna vara att
beslutsfattarna utvecklas och ökar sin kompetens då de ges större ansvar genom
att de ses mer som företagsledare än som t ex divisionschef i en koncern och att
möjligheterna till förhandlingar skulle öka (man skulle egentligen kunna säga att
man tvingas in i en förhandlingsposition) i och med att två affärsdrivande parter
nu måste komma överens om handelsvillkor under marknadsmässiga former.

Eftersom internprissättningen kan användas som ett styrsystem tar man i littera-
turen ofta upp ��������
����� hos dem som påverkas av priserna. För koncer-
nen i helhet är det, samtidigt som det är viktigt att priserna är rättvisande, även
viktigt att enheterna inte på något sätt försöker suboptimera. I själva internpris-
litteraturen går man dock bara in på att problemet med suboptimering och kort-
siktigt tänkande finns och att man bör tänka på det när man tar fram ett intern-
prissättningssystem, men inte hur man skall behandla problemet. Därför vill vi
rekommendera den beslutsfattare som kommer i kontakt med internpriser att
även studera t ex management- eller beteendelitteraturen. Genom att ge rätt sig-
naler till de olika beslutsfattarna i enheterna, lämpligen genom de mål som sätts
av koncernledningen, kan man tvinga parterna att samarbeta och därigenom för-
söka skapa en god atmosfär mellan de olika enheterna vilket förhoppningsvis
även ökar förtroendet för motparten vid utbytande av information. De mål som
sätts upp bör utformas så att enheten tvingas att tänka på helheten då man tar
sina beslut.

Den största delen av litteraturen behandlar situationen med marknadspriser, eller
den då dessa saknas. Marknadspriser verkar, åtminstone för dagens internpris-
litteraturförfattare, vara det optimala, d v s det mest rättvisande internpriset. Man
menar med marknadspris det pris som råder på marknaden för samma, eller en
liknande produkt som den som säljs internt  och ofta med ett avdrag (rabatt) för
den kostnad som sparas in genom att man t ex inte behöver satsa lika stora
marknadsföringsresurser vid en internförsäljning. Hur skall man då göra om
marknadspris saknas enligt litteraturen? Man ger tre förslag utan inbördes rang-
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ordning, nämligen tvåprissystem, där säljaren krediteras ett pris och köparen de-
biteras ett annat i den interna redovisningen, överenskomna priser, där enheterna
självständigt får agera gentemot varandra för att därigenom stimulera till ömse-
sidigt fördelaktiga priser, och kostnadsbaserade priser, som bygger på produkt-
kalkyler. När man skall välja metod bör man utgå från företagets specifika situ-
ation d v s syftet med internpriserna, karaktären på det som skall prissättas och
kostnaderna för, relativt det man vinner på att använda en specifik metod (d v s
för- respektive nackdelar med de olika metoderna). Vald kalkyl skall utifrån fö-
retagssituationen passa väl in och sättas in i rätt internprissystem.

Ett bra internprissystem, d v s det totala systemet för sättande, fastställande och
användande av priserna skall enligt litteraturen ge korrekt information, tillåta en
rättvis mätning av enheten, ge incitament till rationella beslut och vara administ-
rativt effektivt.

2!#� <�������	��������,�����������

Vi har utifrån litteraturen, som återfinns i referensramen, försökt att ta fram en
rekommendation till vårt fallföretag Finspong Heat Transfer om hur man bör
sätta sina internpriser.

Vår erfarenhet av detta arbete är att det går att använda, och används, mycket av
de begrepp och modeller som litteraturen förespråkar men att man kanske an-
vänder sig av dessa på andra sätt i praktiken:

9�
���������
��������� används för att beskriva de enheter man delat in sin
verksamhet i, d v s litteraturens krav på fullständig autonomitet är inte alltid,
eller t o m sällan, uppnådd för de enheter som går under begreppet i praktiken.
Vi har här lagt fram ett förslag till litteraturförfattarna att istället använda termen
”perfekt resultatenhet” och överlåta det ”vanliga” resultatenhetsbegreppet till
praktikerna.

%�������	���
�������������Litteraturen har tagit upp fyra begrepp; ram- mål-
direkt- och programstyrning. Vår studie har visat att det går att blanda dessa oli-
ka metoder. Vi förespråkar dock att man använder målstyrning då detta ger en-
heterna mest autonomitet och därmed mest rättvis bedömning av enheterna. Om
målen dessutom sätts på rätt sätt kan man trots enheternas autonomitet få dem
att tänka på koncernens bästa, ett sätt att göra detta kan vara att använda sig av



#������

����������������

74

någon form av Balanced scorecard-modell, se t ex Kaplan & Norton66. Om kon-
cernen vill ha ”perfekta resultatenheter” anser vi att man omöjligt kan använda
styrsätten direkt- eller programstyrning.

#������
��������. Även här anser vi att det går, eller t o m är nödvändigt att
blanda de olika metoderna, marknadspris, kostnadsbaserade- och överenskomna
priser. Tvåstegsmetoden tycker vi inte är lämplig framförallt då den skapar extra
kostnader då den ej kan användas i den externa redovisningen. Även om mark-
nadspriserna är det som förespråkas av litteraturen anser vi att dessa är ett ge-
nomsnitt av de priser som kommit fram på marknaden baserade på de olika ak-
törernas kostnadsstruktur och förhandlingsmöjligheter. Varför skulle  man då
inte, mellan två resultatenheter, kunna skapa en ”liten marknad” där samma för-
utsättningar råder?

 ������������� I vårt fall har rättviseaspekten lyfts fram vilket vi tycker borde
vara det som alla företag grundar sitt val av kalkylmodell på tillsammans med
”kostnads-nyttoanalysen” av att använda den. För att få den rättvisa som man
kräver anser vi att självkostnadskalkylen lite har spelat ut sin roll även hos de
företag som brukar nämnas som lämpliga användare, nämligen de ”gamla verk-
stadsföretagen”. Efter en genomgång av verksamheten och produkterna i vårt
fallföretag som är just ett sådant företag kom vi fram till att självkostnads-
kalkylen skulle ge den enskilda produkten en alltför orättvisande kostnad i för-
hållande till andra produkter. I detta, relativt de flesta andra företag idag, arbets-
krafts- och direkt material- kostnadskrävande företag är inte på något sätt den
egentliga kostnaden för den enskilda produkten proportionerligt beroende av  de
direkta kostnaderna. Vi tror att det hos de flesta tillverkande företag idag är svårt
att hänföra lönekostnader direkt till en enskild produkt då personalen ofta står
vid maskiner som kan användas för många olika produkter. När dessutom det
direkta materialet är beroende av världsmarknadspriser som fluktuerar dagligen
är självkostnadskalkylen omöjlig att använda för rättvis prissättning på lång sikt.

Vad gäller ABC-kalkylen i sig anser vi att den är användbar enligt de modeller
som finns i litteraturen, speciellt som modellen är så pass flexibel vid t ex val av
kostnadsdrivare, aktiviteter och antal fördelningssteg ner på produkten. Ett för-
slag vi har till ytterligare modell är en kalkyl för huvud- och biprodukt där man
tar fram huvudproduktens fullkostnad m h a en ABC-kalkyl och biprodukten
kalkyleras till dess särkostnad.

                                                          
66 Kaplan & Norton, 1996
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Vi utgår från den modell som vi använt oss av i metodavsnittet och har modifie-
rat den något för att ge en beslutsfattare, som står inför situationen att ett intern-
pris skall tas fram, en snabb överblick över vad det handlar om och hur han bör
gå till väga.

 $6���
��: Arbetsgång för sättande av internpris. Egen bild

Att vi bygger upp denna modell likt den som vi haft för vår uppsats beror helt
enkelt på att vi funnit denna arbetsgång användbar. Eftersom vår kunskap i äm-
net internprissättning på förhand var ganska begränsad hoppas vi att denna mo-
dell med fördel kan användas av vem som helst, som sitter inför en internpris-
sättningssituation, för att forma ett så bra pris som möjligt. Först och främst tror
vi det är viktigt att beslutsfattaren sätter sig in i vad som menas med internpris i
allmänhet om denne inte redan har denna kunskap. Detta underlättar sedan när
man går vidare till nästa steg, d v s företagsanalysen. Man måste veta vart man
står för att veta åt vilket håll man skall gå. Här gäller det att ta fram både interna
och externa förhållanden och det allra viktigaste är att utifrån dessa förhållanden
utforma de mål och syften man vill att internpriserna skall uppnå.

Eftersom det handlar om prissättning tycker vi det är nödvändigt (vilket även det
kan ses som en del av företagsanalysen) att ta reda på vad de produkter man har
för avsikt att sälja kostar att tillverka, detta oavsett vilken internprismetod man
sedan tänker använda sig av. För detta ändamål är det viktigt att utifrån infor-
mationen som tagits fram i företagsanalysen välja en passande kostnadskalkyl,
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vilket föranleder att man återvänder till referensramen på detta område. Samma
situation gäller för val av lämplig internprismodell. När man sedan utformar sitt
internprissättningssystem bör all den information som erhållits i tidigare steg tas
i beaktande för att det syfte man har med internprissättningen skall kunna upp-
nås.

2!(� ��	����

Vi tycker att vi i vårt arbete med uppsatsen har skapat oss en ganska bra förstå-
else för internprisproblematiken och hur man kan gå tillväga för att underlätta
sättandet av internpriser. Vår förhoppning är att denna förståelse även har kun-
nat återges till Dig som läsare. Vad vi har kommit fram till kanske inte kan ses
som revolutionerande men vi hoppas att vi har skapat ett intresse för området
och att forskningen på området bedrivs vidare, då omvärlden är i ständig föränd-
ring.

M#�?
���@��
��������������<����M

-Norman Vincent Pearle
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1. En kort beskrivning av Gränges verksamhet, organisation
(organisationsschema) och bransch.

2. Varför delar Ni in Ert företag i resultatenheter, vad är syftet?

3. Vilka olika typer av resultatenheter finns det hos Er?

4. Hur mycket autonomitet ges till enhetscheferna? Vilken typ av beslut
anser Ni att Ni på Gränges måste vara delaktiga i? Varför?

5. Hur styr Ni resultatenheterna? Vilka/vilken typ av mål sätts upp?

6. Varför togs beslutet om uppdelning av FA i FHT och FA?

7. Varför har Ni internprissättning, vilka syften skall de uppfylla?

8. På vilket sätt skall internpriserna utformas för att uppnå dessa syften?
Har ni någon uttalad policy för hur dessa skall behandlas? Vilka olika
metoder används idag?

9. Tycker Ni att syftena har uppnåtts i dagens system, vad kan
förändras/förbättras?

10. Ser Er syn på internprissättning olika ut för olika delar av koncernen?
Har syftena förändras över tiden och i så fall hur och varför? Har Ni
uttalat Er interprispolicy för de av Era enheter som använder
internpriser?

11. Vad anser Ni har inverkan, förutom syftena, på hur internpriser sätts i
Er koncern (internt och externt)?

12. Anser Ni att Ert internprissättningssystem ger upphov till några
positiva/negativa effekter.

13. Kontrolleras de internpriser som enheterna sätter av Gränges?

14. Hur, på vad grundas, fördelning av pengar mellan bolagen? Kan det
finnas risk att någon enhet känner sig förfördelad?
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1. Hur ser FA:s företagssituation ut idag? Företagsbeskrivning,
verksamhet, kunder, leverantörer, hur ser marknaden för
industriprodukter ut?

2. Varför togs beslutet om uppdelning av FA i FHT och FA? Vad tyckte
Ni om det?

3. Hur mycket autonomitet ges ni? Vilka ramar och mål är uppsatta av
Gränges? Vilken typ av beslut går Gränges in och styr?

4. Vet Ni om Gränges har någon uttalad policy för hur internförsäljning
skall behandlas, alternativt hur prissättning skall ske?

5. Säljer Ni idag något internt? I så fall, hur prissätter Ni detta?

6. Vad tycker/tror Ni syftet med internprissättning är?

7. Vilka faktorer tror/vet Ni påverkar de internpriser som sätts på det Ni
beställer från FHT?

8. Vad tycker Ni om de priser som sätts av FHT? Är de rimliga, rättvisa
etc?

9. Hur mycket kan Ni påverka FHT i deras prissättning gentemot Er?

10. Åsikt om internpriser är bra eller dåligt. Har det nya systemet med
uppdelade bolag och internprissättning mellan dessa, som Ni ser det,
fört med sig några positiva/negativa effekter?
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1. Hur ser FHT:s företagssituation ut idag? Företagsbeskrivning,
verksamhet, kunder, leverantörer etc?

2. Varför togs beslutet om uppdelning av FA i FHT och FA? Vad tyckte
Ni om det?

3. Hur mycket autonomitet ges ni? Vilka ramar och mål är uppsatta av
Gränges? Vilken typ av beslut går Gränges in och styr?

4. Vet Ni om Gränges har någon uttalad policy för hur internförsäljning
skall behandlas, alternativt hur prissättning skall ske? (eller får Ni sköta
detta som Ni själva vill?)

5. Vad tycker/tror Ni syftet med internprissättning är?

6. Vilka faktorer tror/vet Ni påverkar de internpriser som sätts i Ert
företag?

7. Hur ser Ert internprissättningssystem ut idag, varför?

8. Hur tror Ni FA ser på de priser som sätts av Er?

9. Hur mycket information ges om prissättningen, ges FA möjlighet att
förhandla om/påverka priserna?

10. Finns det andra enheter inom Grängeskoncernen som Ni handlar med?
Hur ser internprisproblematiken ut här?

11. En allmän åsikt om internpriser är bra eller dåligt. Har det nya systemet
med uppdelade bolag och internprissättning mellan dessa, som Ni ser
det, fört med sig några positiva/negativa effekter?
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19 �����
������������� Budget ´98 Maskintimmar XXX Fördelas på maskinaktivitet
22 �����
�������������� Budget ´98 Maskinkostnad XXX Fördelas på maskinaktivitet
18 !�����"�� Budget ´98 Maskintimmar XXX Fördelas på maskinaktivitet
20 �����
�����	�# Budget ´98 Maskintimmar XXX Fördelas på maskinaktivitet
21 �����
�����	�$ Budget ´98 Maskintimmar XXX Fördelas på maskinaktivitet
23 %����&���' Budget ´98 Yta XXX Fördelas på aktivitet 1, 3-15 och 16
16 &��������������� Budget ´98+hyra Antal ordrar XXX Fördelas på varje order
2 �������� Budget ´98 Antal kilo XXX Fördelas på genomsnittlig ordervikt
1 '�������� Budget ´98+hyra Antal ordrar XXX Fördelas på varje order
17 (��� Budget ´98 Antal ordrar XXX Fördelas på varje order
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3 $�2����� XXX XXX XXX YYY MMM

4 #2������ XXX XXX XXX YYY MMM

5 ����������	��� XXX XXX XXX YYY MMM

6 #����������� XXX XXX XXX YYY MMM

7 ������������ XXX XXX XXX YYY MMM

8 
������� XXX XXX XXX YYY MMM

9 ���2�
���� XXX XXX XXX YYY MMM

10 ��	���	���� XXX XXX XXX YYY MMM

11 �
2����� XXX XXX XXX YYY MMM

12 ������� XXX XXX XXX YYY MMM

13 ������� XXX XXX XXX YYY MMM

14 ��������� XXX XXX XXX YYY MMM

15 ���
����� XXX XXX XXX YYY MMM

Total: XXX XXX XXX YYY MMM

* Avskrivningar,  löner, underhåll och driftskostnader direkt hänförliga till maskinaktiviteten
**Totalkostnaden av maskinaktiviteterna divideras med antal maskintimmar per år och fördelas
per produkt utefter hur många timmar den använder i respektive maskinaktivitet
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*Skiljer mellan varje aktivitet beroende på de olika variablerna som beställts. Framtaget ur FHT:s databassystem.
**Det antal ton skrot som faller under varje maskinaktivitet. Detta läggs till den beställda vikten för att man skall veta vilken vikt som går in i
respektive maskinaktivitet.
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*Skiljer mellan varje aktivitet beroende på de olika variablerna som beställts. Framtaget ur FHT:s databassystem.
**Det antal ton skrot som faller under varje maskinaktivitet. Detta läggs till den beställda vikten för att man skall veta vilken vikt som går in i
respektive maskinaktivitet.
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