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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Många forskare är av uppfattningen att ett företag formas av sin omgivning och att en mer 

föränderlig omgivning tvingar stora företag att decentralisera beslutsfattande för att på detta 

sätt kunna reagera snabbare på omvärldsförändringar (Nilsson, 1997). Emmanuel & Mehafdi 

(1994) beskriver decentralisering som ett sätt att reducera risk och osäkerhet och att öka 

effektiviteten, genom att bryta ned större problem i dess beståndsdelar för att enhetschefer 

skall kunna reagera snabbare på omvärldsförändringar. Detta förutsätter dock att 

enhetscheferna är motiverade att sköta tilldelade uppgifter.  

 

Merchant & Van der Stede (2003) menar att ett decentraliserat beslutsfattande dels kan 

förekomma i en funktionsindelad, dels i en divisionaliserad organisation. Skillnaden när det 

gäller beslutsfattande mellan dessa två organisationsstrukturer är att enhetscheferna i en 

funktionell organisation har betydligt mindre inflytande över sin enhets intäkter och/eller 

kostnader. Enhetscheferna tillåts heller inte i lika hög utsträckning fatta beslut som påverkar 

den egna enheten. En divisionalisering görs kring verksamheter eller geografiskt område och 

kan ta sig uttryck i t ex investeringsansvarsområde, vinstansvarsområde, kostnads-

ansvarsområde och intäktsansvarsområde. Eftersom internhandel med tillhörande internpris 

enbart uppkommer mellan vinstansvarsområden, dvs. enheter som kan påverka såväl intäkter 

som kostnader, behandlas dessa i uppsatsen (Merchant & Van der Stede, 2003).   

 

”Transfer pricing, i.e. the pricing of goods for sale between different parts of the same 

enterprise…” (Verlage, 1975, sid VII). Ovannämnda citat kan tolkas som att ett internpris är 

det pris till vilket varor eller tjänster handlas till, mellan olika enheter inom ett och samma 

företag. Enligt Lakhal et al (2005) har undersökningar visat att fyrtio procent av den 

amerikanska utrikeshandeln och en femtedel av världshandeln utgörs av internhandel mellan 

företags olika enheter. Bergstrand (1993) menar att det kan röra sig om halvfabrikat som ska 

bearbetas vidare innan produkten kan nå den slutliga kunden och färdigarbetade prestationer, 

men internhandel kan också innefatta olika typer av service, såsom städning och stabstjänster. 

När företags olika vinstansvarsområden handlar med varandra, uppkommer en 

beslutssituation där flera faktorer spelar in. Vi har valt att beskriva denna problematik med 
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hjälp av ett exempel och att illustrera detta exempel med en figur. Detta exempel aspirerar 

inte på att visa hur intern handel går till i alla situationer utan syftar till att försöka förklara en 

del av de processer, syften och funktioner som ett internprissystem kan bestå av.  

 
Figur 1. Schematisk beskrivning av internhandel.  
 

En producerande enhet köper in material utifrån för att kunna producera en viss produkt och 

tillför därmed ett förädlingsvärde till det material som ursprungligen inhandlats. Nästa enhet 

tar emot produkten och tillför likaså ett värde och säljer sedan produkten till en slutkund. Det 

vi beskrivit är vad som kallas för en värdekedja och illustreras av den horisontella pilen i figur 

1. Det pris som säljorganisationen tar ut ifrån slutkund skall dels täcka de kostnader som 

uppkommit i samband med förädling av produkten i värdekedjan, dels innehålla en 

vinstmarginal. Företagsledningen kan även sätta upp regler gällande vilka den producerande 

enhetens priser skall vara såsom att enheten skall sälja till det pris som gäller på marknaden i 

övrigt. I vårt exempel har företagsledningen ansvar för prissättningen och behöver därför ta 

emot signaler ifrån den producerande enheten, om produktens produktionskostnader och 

inköpskostnader för att kunna sätta ett pris. Det pris som i exemplet bestäms av ledningen, är 

ett pris som täcker samtliga inköps- och produktionskostnader. Detta pris kommuniceras 

sedan till de två enheterna, illustrerat med hjälp av de vertikala pilarna i figuren, för att dessa 

skall kunna genomföra handel. I vårt exempelföretag säljer den producerande organisationen 

produkten till säljorganisationen, illustrerat i figuren med hjälp av en horisontell pil, till de 

totala kostnader som inköp och förädling inneburit, dock utan vinstmarginal. 

Värdekedja 

Producerande 
enhet 

Sälj- 
organisation  

Ledning 

 
 Slutkund Extern 

leveran-
tör 

 
Extern 

leveran-
tör 
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Säljorganisationens uppgift är sedan att sälja produkten till slutkund till ett pris som täcker 

kostnaden för inköp av produkt från produktionsorganisationen, försäljningskostnader samt en 

vinst.  

 

Den affärshändelse som beskrivits ovan i exemplet påverkar såväl den producerande enhetens 

intäkter som säljorganisationens kostnader. Internpriserna kan ha stor betydelse för respektive 

enhet, speciellt om den interna handeln utgör en stor del av dess transaktioner (Merchant & 

Van der Stede, 2003). 

 

Enligt Merchant & Van der Stede (2003) har internprissättningen tre syften; besluts-, 

vinstutvärderings- och vinstförflyttningssyftet. Beslutssyftet innebär att förse beslutsfattare 

med rätt information för att möjliggöra att rätt ekonomiska beslut fattas som gagnar 

organisationen och förbättrar företagets vinst. De priser som sätts skall påverka både köpande 

och säljande enheters beslut gällande inköp och produktion för att på detta sätt främja ett 

målkongruent handlande i organisationen, dvs. att de beslut som tas gagnar hela 

organisationen. Vinstutvärderingssyftet handlar om utvärdering av enskilda enheters 

prestationer. Internprissättning påverkar både säljande och köpande enhets resultat och om ett 

felaktigt internpris tillämpas kan de olika enheternas prestationer framstå på ett felaktigt sätt. 

Detta kan i sin tur leda till såväl felaktig resursallokering som motivationsproblem hos de 

enskilda enheterna. Ett exempel på felaktig resursallokering skulle vara om en enhet satsar 

resurser på ett projekt med en ur koncernperspektiv undermålig lönsamhet. Slutligen innebär 

vinstförflyttningssyftet att kunna flytta vinster mellan ett företags olika enheter. Detta sker i 

många fall för att överföra vinster från länder med hög skatt till länder med lägre skatt.  

 

Om en extern producent erbjuder ett bättre pris än det som fastställts internt, måste företaget 

ta ställning till varför den interna produktionen inte kan erbjuda samma pris som den externa 

och om produkten i sådana fall skall inhandlas internt eller externt. Anthony & Govindarajan 

(2000) menar att den köpande enheten i många fall är hänvisad till att följa företagsledningens 

bestämmelser för intern handel, vilka kan innebära att köparen tvingas till handel med interna 

aktörer. Ett företags enheter kan dock även tillåtas att handla med externa aktörer. Andra skäl 

till intern handel menar Anthony & Govindarajan (2000) är att produkten är unik och därmed 

inte kan inhandlas på den externa marknaden, men även att företaget har investerat en 

betydelsefull mängd resurser i specifika anläggningar eller dylikt för att kunna tillverka varan. 

När den köpande enheten fattar beslut huruvida köp skall göras från interna eller externa 
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aktörer kan i vissa fall ytterligare faktorer vägas in såsom att säkerställa kvalitetsnivån, 

möjligheter att med högre säkerhet bevara affärshemligheter eller att säkerställa långsiktighet 

i produktionen. Dessa faktorer kan väga tyngre än ett för stunden bättre externt pris. 

 

1.2 Problematisering  

Till grund för goda beslut ligger ofta god ekonomisk information som kommuniceras till 

lämpliga parter. Vi frågar oss därför vilken information som ligger till grund för 

beslutsfattande i organisationer angående internprissättning. Merchant & Van der Stede (2003) 

definierade ovan beslutsfattandesyftet som att beslutsfattare förses med rätt information för att 

möjliggöra att riktiga ekonomiska beslut fattas i organisationen. Vidare beskriver Merchant & 

Van der Stede (2003) målkongruens som att organisationens medlemmar arbetar för att uppnå 

organisationens gemensamma mål. I ett internprissammanhang innebär detta att beslut på alla 

nivåer skall gynna företaget som helhet. Det är därför intressant att reflektera kring hur 

information ligger till grund för ovan beskrivna ekonomiska beslut, eftersom felaktig eller 

partisk information kan leda till felaktiga beslut som missgynnar organisationen som helhet.  

 

Ett exempel på ett dåligt ekonomiskt beslut är när den kalkylinformation som den säljande 

enheten motiverar sina priser med är orättvisande och därför medför att produkten handlas till 

ett pris som missgynnar antingen den producerande enheten eller säljorganisationen. Vidare 

skadar detta företaget som helhet eftersom det leder till att organisationens resurser används 

på ett felaktigt sätt. Detta kan exemplifieras med att ett för lågt pris gynnar säljorganisationen 

eftersom den i sin tur kan sälja vidare produkten till ett lägre pris än konkurrenterna på 

marknaden. Den producerande enheten skadas eftersom den säljer produkten till ett pris som 

inte täcker de faktiska kostnaderna för att tillverka produkten. Detta får som konsekvens för 

företaget som helhet att produkten säljs till slutkund med undermålig lönsamhet eftersom 

priset endast motsvarar en del av produktens framställningskostnader. Det 

informationsproblem som här kan skönjas är att den producerande enheten tror sig sälja till 

rätt pris på grund av att kalkylsystemet inte beskriver produktens fulla framställningskostnad. 

Ett rättvisande kalkylsystem hade redan vid det första försäljningstillfället gett rättvisande 

information om produktens pris och därmed hade de ekonomiska beslut som tagits bidragit till 

hela företagets vinst. Intern handel baserad på korrekt information ger goda förutsättningar för 

att de ekonomiska beslut som tas i organisationen syftar till hela företagets välmående. 

Felaktig och bristfällig information försvårar, och i vissa fall omöjliggör, ett beslutsfattande 

 4



 

gällande intern handel som gynnar företaget som helhet. Viktigt är därför att utforma ett 

system som gynnar hela organisationen. Alternativt kan informationsproblemet i ovan 

beskrivna exempel bero på att priserna fastställts genom förhandling mellan enheterna där 

säljorganisationen haft ett förhandlingsövertag. 

 

Med information syftar vi på de uppgifter som det sker ett utbyte av mellan ett företags 

enheter i samband med intern handel. Denna information ska kunna möjliggöra ekonomiska 

beslut både på enhetsnivå i operativa frågor och på ledningsnivå i styrningsfrågor. Det finns 

olika typer av information som kan utbytas vid en företagsintern transaktion. Dels rör det sig 

om ren prisinformation, det handlar trots allt om internprissystem, men vad vi frågar oss är 

vilken ytterligare information som leder till ekonomiska beslut? Har olika enheter insyn i 

varandras vinstpålägg? Vilken kalkylinformation finns att tillgå? Finns det ytterligare 

information som påverkar?  

 

Att felaktiga beslut gällande internpriser fattas, kan förklaras av att enheterna inte får rätt 

information. Detta är särskilt tydligt inom fyra områden; Relevance Lost-debatten, Target 

Costing, informationsasymmetri samt Open Book Accounting.  

Johnson & Kaplan (1987) har i Relevance Lost-debatten tagit upp kritik mot kalkylsystem 

eftersom dessa i många fall presenterar för sen, för aggregerad samt för förvrängd information. 

Kalkylinformation kommer för sent om den baseras på historiska data och har i sådana fall 

ingen inverkan på företagets ekonomiska styrning. För aggregerad innebär att för få 

kostnadsställen används, vilket resulterar i alltför odetaljerad information om de enskilda 

kalkylobjekten. För förvrängd information innebär att schablonmässiga påläggsbaser används 

vilket sammanlagt leder till en felaktig bild av en produkts framställningskostnader. Direkt 

lön har exempelvis använts som påläggsbas trots att direkt lön utgör en allt mindre del av en 

produkts totala kostnad, vilket återger en förvrängd bild av de verkliga kostnaderna. Eftersom 

kalkylsystemet i många fall ligger till grund för internprissättningen, kan ett felaktigt 

kalkylsystem få negativa konsekvenser på organisationen som följd.  

 

En metod där det förutsätts att kalkylinformationen är korrekt är Target Costing. Det används 

av vissa företag som på förhand definierar ett försäljningspris till slutkund för att därefter 

planera den kostnadsram som försäljningspriset tillåter. Intern handel mellan ett företags 

enheter, med tillhörande internprissättning, har stor påverkan på det slutgiltiga produktpriset. 

Med anledning av detta anser vi det vara intressant att se om företags internprissystem är 
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utformade på ett speciellt sätt vid tillämpning av Target Costing och om informationsflödet 

gestaltar sig på något särskiljande sätt. 

 

Ett problem som kan uppkomma i en organisation som använder sig av internpriser är enligt 

Emmanuel & Mehafdi (1994) informationsasymmetri. Detta innebär att företag som är 

divisionaliserade kommer att få en ojämn spridning av information eftersom enhetschefer har 

tillgång till mer information om sitt verksamhetsområde än vad ledningen och andra enheter 

på företaget har. Detta kan orsaka målkongruensproblem om enhetschefer agerar i eget 

intresse, dvs. maximerar sin enhets vinst för att erhålla individuella belöningar på bekostnad 

av organisationens bästa. Ett ekonomiskt beslut kan bara tas på tillgänglig information och 

därmed kan informationsasymmetri leda till felaktiga ekonomiska beslut som inte gagnar 

företaget som helhet. Därför är det intressant att reflektera kring hur information som ligger 

till grund för ekonomiska beslut rörande internprissättning används i organisationer. 

 

Open Book Accounting (OBA), innebär enligt Lind (2004) att ett eller båda företagen i en 

affärsrelation ger varandra full insyn i respektive företags kostnadsinformation. I vissa fall 

kan det röra sig om komplex information, vars bearbetning kan ta stora resurser i anspråk. Vi 

frågar oss därför om enheter verkligen är intresserade av att dela med sig av information till 

varandra.  

 

Av ovanstående diskussion att döma är internprissättning ett komplext område där många 

aktörer involveras och påverkas av ekonomiska beslut med koppling till internprissättning. 

Den problematik som fångas i ett internpris och den som finns i anslutning till internpris är 

bred och behöver därför grupperas för att vidare bearbetning skall kunna ge resultat. Grunden 

för internprissättningen är i många fall kalkyler och dessa kan se olika ut i olika företag 

beroende på hur de uppfattas och vilka dess bakomliggande syften är. Eftersom 

internprissättning uppkommer i decentraliserade organisationer med vinstansvarsområden 

finns det risk för att olika aktörer agerar i eget intresse för att maximera den egna nyttan. 

Detta kan också ge upphov till olika uppfattningar och perspektiv om internpriser hos olika 

berörda aktörer. Det här får oss även att reflektera kring hur information om internpriser 

används vid ekonomiska beslut.  Med beaktande av ovanstående diskussion har vi utformat 

tre problemfrågor, vilka hjälper oss att besvara vårt syfte. 
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1.3 Problemfrågor 

1. Vilken information är internpriser uppbyggda av? 

2. Hur uppfattas internpriser och deras utformning av aktörer i ett internprissystem? 

3. Hur används information vid ekonomiska beslut i internprissammanhang? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att analysera vilken information som ligger till grund för internpriser 

och hur denna information uppfattas och används av aktörer i ett internprissystem. 
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1.5 Disposition  

I det kapitel som just presenterats har vi 
redogjort bakgrunden för ämnet samt klargjort 
den problematik som ligger till grund för vår 
studie. 

Inledning 
 
 
 

  
  
Vi redogör här för vår kunskapssyn, de ansatser 
som ligger till grund för studien samt 
förklaringar till varför vissa metoder har valts. 
Detta för att läsaren skall kunna bilda sig en 
uppfattning om studiens giltighet och 
tillförlitlighet. 

Metod 
 
 
 
 
 

  
  
I referensramen lyfts teorier fram med 
kopplingar till internprissättning. Vi har valt att 
dela in kapitlet i tre avsnitt. Först presenteras 
olika syften med internprissättning samt olika 
sätt ett internpris kan utformas på. Därefter 
presenteras kalkyler mer ingående och den 
problematik som är förknippad med området. 
Till sist presenteras olika ansatser och teorier 
som syftar till att sätta in internprissättning i ett 
sammanhang.  

Referensram 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
I detta kapitel presenteras den information som 
kommit fram i de kvalitativa intervjuer vi 
genomfört på våra två fallföretag; BT och Volvo. 

Empiri 
 
 

  
I detta avsnitt ämnar vi diskutera den teori vi 
samlat in och tidigare presenterat och jämföra 
med den empiri som presenterats i 
referensramen. Vi har valt att dela upp analysen i 
tre delar utefter de problemfrågor som 
presenterats i samband med syftet.  

Analys 
 
 
 
 
 

  
I kapitlet presenteras det vi kommit fram till i vår 
undersökning, dessutom ger vi förslag på 
framtida studier i ämnet. 

Slutsatser 
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2 Metod 

Kapitlet syftar till att presentera de val vi gjort under studiens gång samt presentera vår syn 

på kunskap, våra ansatser, vår undersökningsmetod, vår förförståelse, vår slutledningsmetod, 

hur vi gjort vårt urval, hur vi genomfört våra intervjuer samt hur vi kvalitetsbedömer vårt 

arbete. Vi gör detta för att göra det möjligt för läsaren att bilda sig en uppfattning om 

studiens kvalitet och giltighet. 

 

2.1 Vår syn på kunskap 

Polkinghorne (1983) menar att den samhällsvetenskapliga kunskapen baseras på acceptans 

snarare än absoluta fakta. Det går inte att producera absoluta bevis för ett skeende eftersom 

forskaren alltid kommer att vara påverkad av teoretiska ansatser. Därmed är inte kunskap 

någonting säkert utan definieras av författaren enligt följande;  

 

”what is acceptable as ”knowledge”, then, is what has withstood the tests of 

experience and experiment; it has simply provided better solutions to problems 

than have competing proposals.” (Sid 242) 

 

Därför tycker vi att det är viktigt att reflektera kring vad som är acceptabel kunskap utifrån 

om den prövats i stor utsträckning och om den hyses tilltro bland forskare. Kommer det fram 

en teori som accepteras så kan en tidigare accepterad teori kullkastas som oriktig enligt 

författarens resonemang. Vidare menar Polkinghorne (1983) att forskning är en mänsklig 

aktivitet där subjektet, dvs. forskaren, är central och detta menar vi gör att sökning efter 

kunskap görs medvetet. Kunskap menar Polkinghorne (1983) produceras i en historisk och 

kulturell kontext och kunskapen präglas därför av detta sammanhang och den förståelse som 

finns i omgivningen. Detta förstår vi som att det som uppfattas som kunskap är beroende av 

sin omgivning för att accepteras och erkännas. Att jorden är platt var accepterat och erkänt 

efter den kulturella och historiska kontext som rådde under den aktuella tidsperioden, men 

idag skulle den teorin inte accepteras då kontexten är annorlunda. Vidare menar författaren att 

kunskap inte är kumulativ utan snarare progressiv eftersom tidigare giltiga forskningsresultat 

inte bara ligger till grund för vidare studier, utan är snarare något som forskare kan blicka 

tillbaka på och reflektera över när nya teorier utvecklas. Vi är av åsikten att denna syn på 

kunskap stämmer väl överens med den typ av forskning som vi utför. Genom att utgå ifrån 
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och reflektera kring tidigare forskning inom ämnet internprissättning söker vi utveckla 

kunskapen på detta område, genom att använda oss av teorier som tidigare inte använts i 

liknande studier. Vi har i vår litteraturstudie och i samtal med kunniga inom området kommit 

fram till att en liknande studie tidigare inte dokumenterats offentligt i Sverige. Därför kan vi 

inte jämföra vår undersökning med andra svenska undersökningar på området, utan de 

undersökningar vi kan vända oss till behandlar ämnet internprissättning i Sverige men med 

andra fokus och andra tillvägagångssätt. I den utländska litteratur vi använt oss av för att 

berika vår referensram, har vi inte heller hittat utländska studier som behandlar ämnet för vår 

uppsats. Vi har under vårt arbete inte heller kommit i kontakt med liknande undersökningar 

gjorda i andra länder, dock går det inte att utesluta. Huruvida vi kommer att nå ny kunskap är 

upp till läsaren att bedöma, men vi är av åsikten att vi kommit fram till ny kunskap i den 

utsträckning som vi själva beskriver att vi gjort det i uppsatsens sista kapitel, slutsatser. 

Vidare menar vi att det vi undersöker är av vikt inom det företagsekonomiska 

forskningsområdet och kanske främst för företag som använder sig av internprissättning vid 

intern handel.  

 

2.2 Vår ansats 

Jacobsen (2001) menar att öppenhet är den tydligaste skillnaden mellan kvalitativa och 

kvantitativa studier. Den kvalitativa studien intresserar sig för ord före siffror och är enligt 

författaren mer tidskrävande än den kvantitativa studien då den kvalitativa studien innebär 

bearbetning av stora mängder ord och meningar. Vidare menar författaren att den kvalitativa 

studien ofta leder till en bättre förståelse för det som studeras eftersom respondenterna själva 

får återberätta ämnet. Detta leder till att de data som forskaren samlar in blir mer nyanserade 

och får en högre ”intern giltighet” då de studerade själva får återberätta hur de uppfattar de 

faktiska förhållandena. Vi har valt en kvalitativ ansats och har därför utgått i enlighet med vad 

Alvesson & Sköldberg (1994) menar, ifrån den undersöktes perspektiv. I vår studie, där vi 

bland annat intresserar oss för de olika intervjurespondenternas uppfattningar om sina 

uppgifter och roller i ett internprissystem, blir det centralt att låta respondenterna svara på 

frågor utifrån sitt perspektiv. Detta eftersom det vi intresserar oss för är de olika 

intervjupersonernas uppfattningar om det system de är delaktiga i, varför vi låter dem själva 

återberätta i egna ordalag och därmed betona vad de uppfattar som centralt i 

internprissystemet. Genom interaktion med subjektet för undersökningen, skapas enligt 

Magne Holme & Krohn Solvang (1997) en djupare och fullständigare förståelse av den 
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studerade företeelsen. Eftersom undersökningssubjekten ingår i ett större system och innehar 

olika roller i detta system kan en förståelse för deras respektive uppfattningar om systemet ge 

oss en helhetsbild av det ämne vi valt att studera. Jacobsen (2001) menar att den främsta 

nackdelen med kvalitativa studier är att de är resurskrävande vilket vi uppsatsförfattare har 

svårt att relatera till då vi enbart gjort kvalitativa studier tidigare. Eftersom ämnet innebär ett 

stort antal variabler och faktorer var det nödvändigt att låta respondenterna genom öppna 

samtal och i egna ordalag beskriva för oss hur internprissystemet i respektive företag fungerar.   

 

2.3 Vald undersökningsmetod 

Enligt Halvorsen (1996) skiljer hermeneutiken det samhällsvetenskapliga forskningsidealet 

ifrån det naturvetenskapliga forskningsidealet i det att det finns en skillnad mellan fysiska och 

sociala fenomen. Såväl Ödman (2004) som Alvesson & Sköldberg (1994) menar att tolkning 

utgör grunden i ett hermeneutiskt förhållningssätt och att tolkning sker av en mängd olika 

företeelser som texter, det talade ordet och handlingar. Polkinghorne (1983) refererar till 

Weber som menar att syftet med samhällsvetenskap är att studera meningen med människors 

handlingar. Vidare menar författaren att förståelse av meningen med människors handlingar 

skall särskiljas från iakttagelse av en handling som bara beskriver det fysiska inträffandet av 

handlingen. En förutsättning för att överhuvudtaget kunna förstå inom hermeneutiken, menar 

Ödman (2004) är förförståelsen, men påpekar att den både kan vara en tillgång men även en 

begränsning. Vidare menar författaren att för att kunna uppnå en djupare förförståelse ska 

därför forskaren vara beredd att ständigt ompröva sin förförståelse för att kunna undvika att 

endast kategorisera in information i enlighet med den tidigare förförståelsen. Enligt 

Gustavsson (2004) innebär den hermeneutiska forskningsmetoden en hög grad av frihet men 

även vissa begränsningar. Friheten beskriver Gustavsson (2004) som möjligheten att 

spekulera fritt och vara djärv i sina tolkningar, samtidigt som den största begränsningen 

utgörs av svårigheten för andra forskare att upprepa studien.  

 

Vi har i forskarrollen varit medvetna om att vi har en förförståelse och att denna påverkat vår 

undersökning varför vi väljer att beskriva vår förförståelse för att sedan kunna förklara dess 

inverkan på undersökningen. Vi uppsatsförfattare är båda utbildade i samhällsvetenskapliga 

ämnen och därför mer benägna att tolka än att söka mäta såsom är fallet inom det 

naturvetenskapliga området. Dessutom är vi båda utbildade till ekonomer vilket gör att vi ser 

till ekonomiska fenomen mer än till andra forskningsområden. Trots att vi läst 
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ekonomistyrningskurser där såväl vårt ämne internpriser behandlades liksom en del av de 

teorier vi valt att presentera i referensramen, saknade vi vid studiens start uppfattning om 

ämnets komplexitet utan denna har utvecklats i takt med att uppsatsarbetet fortskridit. Den 

litteraturstudie som ligger till grund har ökat vår förförståelse för ämnet och vi menar att den 

utgör en nödvändig grund för att vi ska kunna tillägga något till den befintliga kunskapen 

inom ämnet. Utifrån vår förförståelse har vi valt att presentera teorier i referensramen som vi 

uppfattar som centrala för ämnet, vilket samtidigt innebär att vi valt att begränsa oss ifrån 

andra ämnen som forskare med annan förförståelse såsom exempelvis psykologi hade funnit 

relevanta för att kunna skapa kunskap på området. Vidare har vi valt i formuleringen av vårt 

syfte att begränsa oss till ett ämne som har en fokus på information och uppfattningar som 

underlag för ekonomiska beslut, vilket vi menar snävar in området till att behandla 

ekonomiska frågor och därmed inte ger stort rum för annan förförståelse än 

företagsekonomisk. Att vi valt att undersöka hur aktörer uppfattar sina respektive roller inom 

ett och samma internprissystem förklarar valet av en kvalitativ ansats. Vad gäller kriteriet att 

ständigt ompröva sin förförståelse menar vi att vi ständigt omprövat vår förståelse i ämnet inte 

minst under skrivandet av referensramen, men även under datainsamlingen och när vi skrivit 

analysen, eftersom vi tagit till oss nya uppgifter och perspektiv som inte alltid överensstämt 

med tidigare uppgifter. Vid skrivandet av referensramen användes till en början de 

grundläggande teorier om internprissättning som går att återfinna i litteraturen. Allteftersom 

vår förförståelse i ämnet utvecklades insåg vi att ämnen såsom kalkylering behövde klargöras 

för oss och för läsaren. Vidare byggde vi ut vår referensram med modernare teorier såsom 

Target Costing för att tillföra ytterligare perspektiv till studien. Gummesson (2004) menar att 

jämförelse av data med andra data och annan teori är nyckeln till kvalitativ forskning i 

samband med analysarbete. Vi har valt att söka hitta mönster i vår empiris utformning för att 

sedan förklara empirin med hjälp av de teorier vi presenterat i referensramen. Det upplägg vi 

valt i analysen bygger främst på de tre problemfrågor vi satt upp i samband med 

problemformuleringen, men vi har dessutom valt att dela upp dessa frågor i flera kategorier 

eller grupperingar. Detta menar Gummesson (2004) är nödvändigt för att göra data 

överblickbar och hanterlig. Vi har sedan behandlat dessa kategorier eller grupperingar som 

formats utifrån vår förståelse av ämnet, för att göra en djupare förståelse på dessa områden 

möjlig. Detta har vi gjort genom att använda de teorier som presenterats i referensramen för 

att förklara de data som presenterats i empirin.  
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2.4 Slutledningsmetod 

Patel & Davidsson (2003) menar att en forskare i sitt arbete länkar samman teori och empiri 

och för att detta ska vara möjligt, väljs en slutledningsmetod. I huvudsak menar Alvesson & 

Sköldberg (1994) att valet står mellan induktion och deduktion. Den induktiva ansatsen utgår 

från ett flertal empiriska fall och om ett samband har kunnat observeras i dessa fall, kan det 

anses vara generellt giltigt. Den deduktiva ansatsen beskrivs av Jacobsen (2001) som att 

forskaren först skapar sig en uppfattning om hur verkligheten kan se ut utifrån den litteratur 

som finns på området för att därefter gå ut och samla in empiri för att se om förväntningarna 

stämmer överens med verkligheten. Kritiken mot den deduktiva ansatsen, menar författaren, 

är att forskaren enbart söker information som är relevant för undersökningen och därmed 

riskerar förbise viktig information.  

 

Vi har under studiens gång främst använt oss av en deduktiv metod. Vi gjorde tidigt en 

litteraturstudie för att bilda oss en uppfattning om vad litteraturen uppfattade att det fanns för 

information i internprissammanhang, för att sedan samla in empiri på våra två fallföretag och 

därigenom skapa oss en djupare förståelse för företagens internprissättning och jämföra denna 

med den teori vi tidigare samlat in genom vår litteraturstudie. Vi fick dock uppfattningen att 

denna litteratur beskrev informationen i internprissättning på en mer övergripande nivå i form 

av kalkyler, marginaler och tillvägagångssätt och inte tog upp den övriga information som vi 

menar ligger till grund för beslut inom internprissammanhang. Därför valde vi att gå ut till två 

fallföretag för att undersöka om information används utöver ren kalkylinformation. Vad vi 

kommit fram till presenteras i slutsatserna.  

 

Att vi har valt ett deduktivt tillvägagångssätt, dvs. först en litteraturstudie därefter 

empiriinsamling, försvarar vi med att ämnet är komplext och det därför skulle ha varit svårt 

att samla in en rik empiri utan att ha utvecklat vår förförståelse om ämnet i förväg. Samtidigt 

finns det en risk med att använda sig av en deduktiv ansats i vår studie i och med att vi blir 

mer benägna att tolka vår empiri utifrån den förförståelse vi utvecklat och därför inte 

genomför en kreativ bearbetning av vår empiri. Detta har vi dock varit medvetna om och 

därför sökt bredda vår referensram med teorier som inte förekommer i stor utsträckning i 

litteraturen inom internprissättning, tex. Open Book Accounting. Dessa teorier har vi valt att 

återge utifrån den förförståelse vi har inom företagsekonomin därför att vi menar att detta kan 

medföra en rikare analys. Det beror på att Open Book Accounting normalt sett inte kopplas 
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samman med internprissättning och därför ge perspektiv på ämnet. Vi har varit medvetna om 

risken att bara söka den information som är relevant för ämnet i det att intervjuerna utformats 

kvalitativt. Därmed har intervjupersonerna haft möjlighet att presentera de uppgifter som 

dessa funnit relevanta för att beskriva ämnet, vilket har gett oss nya perspektiv och därmed 

berikat vår uppsats. 

 

2.5 Litteraturstudie 

Vi har använt oss av artiklar, böcker, uppsatser och forskningsartiklar som vi främst hittat via 

Linköpings Universitetsbibliotek och de databaser som biblioteket ger tillgång till. Thurén 

(2000) lyfter fram att inom källkritiken finns fyra faktorer som är viktiga att ta hänsyn till; 

äkthet, tidsamband, oberoende samt tendensfrihet. Vad gäller våra skriftliga källor tvivlar vi 

inte på äktheten, då de till stor del kommer från universitetsbiblioteket, ifrån erkända 

tidskrifter, är skrivna av kända forskare och dessutom är tidskrifterna granskade av andra 

forskare innan de publicerats. Författaren menar med tidsambandet att det finns skäl att tvivla 

på en källa om det har förflutit lång tid mellan berättartillfället och den faktiska händelsen. 

Därför har vi strävat efter att använda oss av så ny litteratur som möjligt. Källorna som 

behandlar Relevance Lost debatten har dock några år på nacken, men vi valde ändå att ta med 

dessa då vi ansåg dem hålla hög kvalitet då de på sin tid innebar en genomgående förändring i 

synen på kalkylering och än i dag är källa till diskussion inom ämnet. Dessutom rör det sig 

om originalkällor, vilket kan kopplas samman med Alvesson & Sköldbergs (1994) 

resonemang om att källans värde har att göra med hur många led som passeras innan den når 

forskaren. Ju fler led, desto mindre är källan värd. Vi har sökt använda oss av 

förstahandskällor i den mån dessa gått att få tag på. I de fall vi inte har kunnat läsa de 

ursprungliga källorna har vi skrivit det löpande i texten för att möjliggöra för läsaren att skapa 

sig en egen uppfattning om informationens kvalitet. Detta kan även kopplas ihop med vad 

Thurén (2000) kallar för oberoendekriteriet, vilket i första han innefattar att källor som 

hänvisas till skall vara förstahandskällor i så stor utsträckning som möjligt eftersom författare 

tenderar att tolka andra författare när de återger de. 

  

Det kan finnas risk att misstänka att källan ger uttryck för någons politiska, ekonomiska eller 

personliga intressen, därför menar Thurén (2000) att kriteriet av tendensfrihet är viktigt. 

Alvesson & Sköldberg (1994) menar att en källa får ett lägre värde, ju starkare misstanken är 

om att författaren haft särskilda intressen med sin text. Vi har inte uppfattat att de böcker eller 
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artiklar vi läst varit influerade av starka bakomliggande politiska, ekonomiska eller personliga 

tendenser. Vi är medvetna om att författarna har ett ekonomiskt intresse av att deras litteratur 

säljer men vi menar att detta leder författarna till att skriva mer tendensfritt eftersom deras 

litteratur annars skulle riskera att få dåligt rykte i den konkurrens som råder på marknaden för 

sådan litteratur.  

 

2.6 Fallstudie 

Utöver vårt val av kvalitativ ansats stod vi dessutom inför valet att antingen undersöka flera 

företag och utföra ett färre antal intervjuer i respektive organisation eller att välja ett fåtal 

företag och där utföra flera intervjuer. Eftersom vi beskrivit ovan att vi var intresserade av att 

fånga flera aktörers uppfattningar i ett och samma internprissystem, för att skapa oss en 

djupare förståelse av respektive företags internprissystem ledde detta oss till ett beslut att välja 

ett fåtal företag där vi skulle fördjupa vår förståelse. En sådan studie benämner Gummesson 

(2004) fallstudiebaserad forskning och framhåller att denna typ av forskning lämpar sig väl 

till studier av ämnen som är delvis okända och som innehåller ett större antal variabler och 

därmed blir komplexa. Författaren förklarar komplexiteten med att fenomen som studeras kan 

vara svårgreppbara, svåröverblickbara, tvetydiga och eller diffusa. Vidare menar författaren 

att genom en fallstudie kan djupare kunskap nås om dessa ämnen trots att resultaten inte blir 

lika precisa som vid annan forskning. Trots att författaren menar att en fallstudie kan vara 

både kvalitativ och kvantitativ skriver han att de oftast är av kvalitativ karaktär. Vi har valt att 

utföra en kvalitativ fallstudie eftersom vi sökt fånga de olika intervjupersonernas 

uppfattningar och perspektiv på de internprissystem som de är verksamma i. Detta medför att 

vår studie söker återge en nyanserad och detaljrik beskrivning av internprissystem. Såsom 

beskrivits i bakgrunden är internprissystem en komplex företeelse eftersom olika aktörer har 

olika bilder av systemet samtidigt som det finns ett flertal faktorer av olika karaktär som 

spelar in. Lundahl & Skärvad (1999) definierar en fallstudie som en undersökning där 

forskaren använder sig av ett eller flera verkliga fall, vilket exempelvis kan utgöras av en 

grupp, en individ, eller en händelse, som underlag för sin empiri. Då empiriinsamling vid 

fallstudier görs, menar Lundahl & Skärvad (1999) att många alternativ finns till hands, 

exempelvis skriftligt material, intervjuer, enkäter och protokoll.  Björklund & Paulsson (2003) 

menar att materialet kan delas in i primär och sekundärdata, där sekundärdata enligt Lundahl 

& Skärvad (1999) innebär redan befintlig data som inte specifikt har tagits fram för den unika 

studien. Vi har främst använt oss av primärdata genom att genomföra intervjuer med anställda 
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på våra två fallföretag. De sekundärdata vi använt oss av i undersökningen är i första hand 

Lantz (2002) kvantitativa studier på svenska börsnoterade företag som vi kommer att referera 

till i uppsatsen. 

 

Det finns sällan ett rätt och fel i beslutsfattande eftersom många beslut är av en komplex natur 

och är därför förknippade med såväl fördelar som nackdelar och är dessutom ofta beroende av 

den situation och tidpunkt vid vilken beslutsfattandet är aktuellt. Därför valde vi att söka 

fånga intervjupersonernas uppfattningar, gällande bl.a. information vid internprissättning, 

genom kvalitativa intervjuer. Intervjupersonerna hade möjlighet att svara utanför givna mallar 

och kunde på så sätt belysa vad just de tyckte var viktigt. Eftersom vi bedömde att vi skulle 

presenteras med ett brett spektra av internprisrelaterad information i våra fallföretag, 

uppfattade vi det orimligt att söka fånga denna information via en enkät. Istället bedömde vi 

det mer givande att låta intervjupersonerna berätta för oss i egna ordalag exempelvis vilken 

typ av information som de menar används inom internprissättning. Vi uppfattade också en 

risk med att genomföra en enkätundersökning i det att missuppfattningar av definitioner ofta 

kan uppkomma. Detta var vi medvetna om även under våra kvalitativa intervjuer men kunde 

då förklara bättre vad vi syftade på med våra frågor och även ställa följdfrågor. Hur vi valt 

våra fallföretag och våra intervjupersoner, redogörs för under rubriken urval nedan, dessutom 

kommer vi nedan att förklara närmare hur intervjuerna genomfördes under rubriken intervjuer. 

När en kvalitativ ansats till en studie antas, menar Gustavsson (2004) att forskaren har en stor 

frihet i sitt arbete och är inte bunden till slumpmässiga urval, eftersom denne fritt kan välja ut 

sina intervjupersoner. Urvalet syftar snarare till att tillföra tolkningarna nya kvalitativa 

poänger, än att bekräfta redan gjorda tolkningar. Dessutom kan forskaren arbeta med flera 

olika datakällor och genom att fylla igen luckorna dem emellan, kan en helhetsförståelse 

uppnås. Vi har i vår studie valt att intervjua personer med olika roller i ett internprissystem; en 

köpande enhet, en säljande enhet samt någon i ansvarsposition för utformandet av 

internprissystemet. Detta gäller för bägge fallföretag som varit föremål för undersökningen. 

Vi utgår ifrån att en säljande enhet har ett annorlunda perspektiv om den interna handeln än 

den köpande enhetens uppfattning om densamma. Dessa kommer att ha uppfattningar om 

priser, information etc. som skiljer sig från varandra eftersom de har olika typer av ansvar. 

Vidare har vi valt att intervjua en person ifrån den enhet som har ansvar för regelsättning 

gällande den interna handeln eftersom denna enhet har ett mer övergripande ansvar och därför 

ett annat perspektiv på företagets internprissystem än de enheter som är involverade i handeln. 
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Vi menar att vi på detta sätt kan erhålla en bred och nyanserad bild av internprissystemen i 

våra fallföretag, genom att sätta olika uppfattningar mot varandra.  

 

Gustavsson (2004) menar dock att en kvalitativ studie har vissa begränsningar, eftersom de 

insikter och den förståelse som skapas är bunden till den specifika studien att det därför inte 

nödvändigtvis gäller i andra sammanhang. Det vi uppsatsförfattare kan göra är att klargöra 

vårt tillvägagångssätt för att andra forskare tydligt skall kunna se inom vilka ramar samma 

resultat skulle uppnås i det fallet att en repetition av undersökningen skulle göras för att 

fastställa resultatet av vår studie. Huruvida vårt forskningsresultat är applicerbart på även 

andra företag lämnar vi upp till läsaren att avgöra, men vi menar att eftersom våra fallföretag 

verkar i en mogen bransch och använder sig av system som enligt Lantz (2002) studie är 

vanligt förekommande i svenska tillverkande företag, har vi ingen anledning att tro att 

resultatet skulle skilja sig åt väsentligt. Att båda fallföretagen har lång erfarenhet av att 

använda internprissättning och att de valts som undersökningsobjekt i egenskap av företrädare 

för sin bransch menar vi styrker vår studies generaliserbarhet. Trots att det är upp till läsaren 

att bedöma huruvida vi nått kunskap vill vi redogöra för vår uppfattning om uppsatsens 

generaliserbarhet. Vår uppfattning grundar vi på det som Yin (2003) kallar för analytisk 

generalisering och innebär att om det finns två eller flera fall (case studies) som stödjer en 

viss teoris förklaring av ett skeende kan denna ses som verifierad. Vår studie grundar sig på 

att undersöka möjligheten att med befintlig teori förklara det handlingsmönster som 

förekommer i våra två fallföretag. Där samma teori kan förklara handlingsmönstret i två 

fallföretag menar vi att denna kunskap kan betraktas som verifierad, dvs. ett skeende upprepar 

sig i mer än ett företag. Med skeende syftar vi på en teoris förmåga att förklara ett 

händelseförlopp.  

 

2.7 Urval 

Kvale menar att uppsatsens syfte bestämmer hur många intervjuer som ska genomföras. Det 

gäller därför att bestämma antalet intervjuer, då för många intervjuer försvårar en djupanalys, 

och där för få intervjuer urholkar studieresultatets trovärdighet. Vi har valt att intervjua 

företrädare för en köpande enhet respektive en säljande enhet samt en enhet med ansvar för 

regelutformning i internprissystemet. Dessa företrädare har god insyn i internprissystemet 

eftersom de har ekonomiskt ansvar för att genomföra den interna handeln. Vi formulerade 

kriterierna för vilka personer som skulle intervjuas utifrån vilka kunskaper respondenterna 
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hade om den interna handeln i respektive företag samt att de tillhörde en viss enhet såsom 

exempelvis säljande enhet. Våra intervjuer har genomförts med personer i egenskap av 

företrädare för de enheter som ingår i koncerner. Enligt Polkinghorne (1983) har människor 

självförståelse och menar att självförståelse påverkar relationerna med andra människor i den 

utsträckningen att vi är rädda att uppge kunskap om oss och vår situation därför att detta 

skulle kunna användas för att manipulera och styra oss. Om vi följer detta resonemang kan vi 

misstänka att det skulle orsaka konsekvenser på våra intervjuers kvalitet, såsom att våra 

intervjupersonerna inte uppger korrekt information pga rädsla för att koncernledningen, i det 

fallet de läser denna uppsats, använder uppgifterna för att styra de respektive enheterna och 

därigenom respondenterna. Vi kan vidare misstänka att intervjupersonerna inte uppger korrekt 

information därför att detta skulle skada deras situation i respektive enhet. Vidare kan vi 

misstänka att våra respondenter inte uppger korrekt information till följd av att detta skulle 

skada relationerna med de enheter med vilka intern handel genomförs. Två resonemang med 

nära anknytning till det som nyligen diskuterats kommer att presenteras i referensramen och 

senare diskuteras i analysen, dessa teorier kallas informationsasymmetri samt principal-agent.  

 

Vi har genomfört sex intervjuer sammanlagt, tre i BT-koncernen och tre i Volvo-koncernen. 

På BT har vi intervjuat Peter Forssman, Controller i Koncernledningen, Magnus Lindell, 

ekonomichef på BT-Svenska AB, vilket utgör en försäljningsorganisation samt Krister 

Sanfridsson, ekonomichef för BT-Products AB, som är en tillverkande enhet i Sverige. På 

Volvo har vi intervjuat Anders Lindell, Controller på Volvo Powertrain AB, Karin Pettersson, 

Group Controller på Volvo Lastvagnar AB, samt Håkan Andreasson på skatteavdelningen på 

Volvo AB.  

 

De intervjupersoner vi valt att intervjua sitter alla i positioner med ansvar för att bevaka och 

styra ekonomin inom sina respektive enheter. Att vi valt att intervjua dessa personer grundar 

vi på att ämnet är komplext och vi därför valt att tala med personer som är insatta inom 

området företagsstyrning men också har god inblick i hur den interna handeln ser ut. Valet av 

division inom respektive koncern gjordes utifrån en diskussion med personer på företagen 

som rådde oss att ta kontakt med tidigare nämnda personer. När det gäller valet av koncerner 

att undersöka började vi med att göra en lista över svenska verkstadsföretag i närheten av 

Linköping samt verkstadsföretag från Stockholmsbörsens A-lista. Efter att ha stämt av 

intresset för vår studie med de geografiskt mest närbelägna företagen började vi kontakta 

företag i storleksordning. Vi fick kontakt med BT och Volvo och genomförde intervjuer med 
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anställda inom dessa koncerner. Att vi inte genomfört ytterligare tre intervjuer på ett tredje 

företag beror främst på att det är svårt att få tillgång till intervjupersoner. Att det är svårt att få 

kontakt med personer som är insatta i respektive företags internprissättningssystem, beror av 

att de vi först talat med vid respektive företag inte förstått vårt ämnes natur eller vår uppsats 

syfte. Vidare har det visat sig att personer med kunskaper om respektive företags 

internprissättningssystem ofta sitter i ansvarspositioner vilket betyder att deras tid är dyrbar 

för företaget och de därför inte ställer upp på intervjuer. Ett tredje skäl vi uppmärksammat till 

att företag inte ställt upp på intervjuer, beror av att utformningen av den interna handeln ses 

som en företagshemlighet. Vi är medvetna om att ett tredje fallföretag hade berikat vår empiri, 

även om vi inte kan svara på vilket sätt eftersom vi inte vet hur internprissättning sker i andra 

företag, men det hade samtidigt försvårat uppsatsskrivandet eftersom intervjuer och deras 

bearbetning är mycket tidskrävande och den tid vi har att skriva denna uppsats är begränsad. 

Vi menar dessutom att eftersom vi inte genomfört intervjuer på ett tredje företag har vi 

möjlighet att genomföra en djupare analys av de data vi förfogar över, eftersom vi givits tid 

att analysera valda fallföretags internprissättning.   

 

Under uppsatsens gång har vi haft löpande kontakt med Magnus Holmström vid Linköpings 

Universitet som gett oss råd rörande vår uppsats. Vi har även fått tips av Lektor Björn Lantz 

vid Handelshögskolan i Göteborg.  

 

2.8 Intervjuer 

Enligt Björklund & Paulsson, 2003, går det att samla in primärdata på flera olika sätt, genom 

intervjuer, enkäter och observationer. Starrin & Svensson (1996) menar att en klassificering 

kan göras mellan kvalitativa och kvantitativa intervjuer. Den sistnämnda innebär att intervjun 

har på förhand bestämda svarsalternativ och syftet är att undersöka hur svaren fördelar sig i en 

population. Den kvalitativa intervjun syftar snarare till att upptäcka vad som sker och händer, 

än att bestämma något som redan är bestämt på förhand. Författarna menar även att 

intervjuaren måste anpassa intervjun till situationen och att man på förhand inte kan 

bestämma sig för vilka frågor som är viktiga och betydelsefulla. Vidare menar Kvale (1997) 

att syftet med en kvalitativ intervju är att uppnå en djupare förståelse för det valda ämnet. Vi 

har valt att genomföra kvalitativa intervjuer eftersom vi sökt information om skeenden och de 

respektive respondenternas uppfattningar om dessa skeenden såsom formulerats i vårt syfte. 

Att genomföra kvalitativa intervjuer har tillåtit intervjupersonerna att i egna ordalag 
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återberätta hur de uppfattar relationer, maktförhållanden etc. vilket vi menar ger oss en bild av 

de olika perspektiv som finns inom ett internprissystem. Detta är skälet till att vi valt att 

genomföra kvalitativa intervjuer med våra intervjupersoner. 

 

Vid intervjutillfällena genomförde den ena av uppsatsförfattarna den löpande utfrågningen av 

intervjupersonerna medan den andre antecknade figurer och annat som intervjupersonerna 

valde att skriva eller rita under intervjuns gång. Intervjuerna spelades in och så fort tillfälle 

gavs transkriberades de med så mycket detaljer som möjligt även om pauser och oavslutade 

meningar i vissa fall tagits bort, om de inte bedömts tillföra något värde. Vi transkriberade 

intervjuerna med hjälp av anteckningar för att inte glömma något viktigt som sades, skrevs 

eller ritades under intervjun.  Alla transkriptioner kontrollästes sedan av respektive 

uppsatsförfattare för att rätta till eventuella missuppfattningar, till följd av otydlig inspelning. 

Intervjupersonerna har fått ta del av det färdiga empiristycket för att rätta till 

missuppfattningar samt för att kontrollera att känslig information inte publiceras. Viss 

information har kommit att strykas från materialet på begäran ifrån respektive intervjuperson 

med hänvisning till företagshemligheter. I de fall data har begärts struken har detta skett 

gällande specifika siffror eller uppgifter som skulle kunna skada företagets 

konkurrensförmåga på en eller flera marknader i det fall konkurrerande företag skulle läsa 

denna uppsats. Vi uppfattar inte att data som strukits har minskat våra möjligheter att 

genomföra en fruktbar analys senare i arbetet. En av sex intervjuer har vi tvingats genomföra 

per telefon, eftersom vi haft kort om tid. En högtalartelefon med tillhörande bandspelare 

användes och efter att intervjun spelats in, transkriberades den. På så sätt användes samma 

tillvägagångssätt som för övriga intervjuer. 

 

2.9 Kvalitetsbedömning 

Gummesson (2004) menar att en forskare ska säkra kvaliteten under arbetets gång, varför man 

brukar ta upp kriterier som reliabilitet och validitet, även om det är något komplicerat i 

kvalitativa studier. Jacobsen (2001) definierar reliabilitet som att empirin måste vara 

tillförlitlig och trovärdig. Vidare definierar författaren validitet som att empirin måste vara 

giltig och relevant. En studie med hög reliabilitet ska kunna upprepas av andra och alla ska 

kunna komma fram till ungefär samma resultat, medan Patel & Davidsson (2003) menar att 

validitet syftar till att verkligen undersöka vad som avses. En kvalitativ studie mäts inte i lika 

hög utsträckning av reliabilitet än vad som gjorts i en kvantitativ studie, eftersom Gummesson 

 20



 

(2004) menar att det ofta inte går att upprepa resultatet vid studier av komplexa fenomen. 

Detta tolkar vi som att en intervjuperson knappast skulle ge samma svar om intervjun 

upprepades, eftersom denne kan ha fått nya insikter mellan de två olika tillfällena. I en 

kvalitativ studie menar Patel & Davidsson (2003) att reliabiliteten snarare kan kopplas till 

huruvida det unika i varje situation lyckas fångas, vilket är viktigare än att samma svar fås.  

Författarna lyfter fram att validiteten har större betydelse i en kvalitativ studie, och strävan 

efter att uppnå god validitet genomsyrar hela forskningsprocessen. Jacobsen (2001) förklarar 

validitet med giltighet och relevans och lyfter fram frågan om forskaren faktiskt mäter det 

som önskas mäta och om det uppmätta är relevant. Vi har ständigt varit medvetna om frågan 

vad som är relevant och vad som är mätbart i vår studie eftersom ämnet är komplicerat och 

detta därmed lett till problem att hitta intervjupersoner med lämpliga kunskaper inom ämnet. 

Vi har även under intervjuerna varit medvetna om att respondenterna ibland berättar om saker 

som saknar betydelse för vår studie, samtidigt som vi varit medvetna om, under intervjuerna, 

att vi saknat tillräcklig förståelse vid tiden för intervjuerna att sålla bland de uppgifter som 

subjekten berättat för oss. Detta dilemma gällande förståelse som nyligen förklarats 

resulterade i att vi författare sökte att inte styra våra respondenter alltför mycket under 

intervjuerna, även om vi i vissa fall dock upprepade en fråga eller tydliggjorde en fråga för 

subjekten.  

  

Kvale (1997) menar att erhållen information under en intervju bör kontrolleras och 

ifrågasättas, eftersom en intervjupersons tillförlitlighet och intervjuns kvalitet är av stor 

betydelse. Då ämnet för vår undersökning är komplext kan missuppfattningar uppstå. De 

tillfällen vid intervjuerna som personerna började tala om ämnen av mindre intresse för vår 

uppsats, alternativt missuppfattade en fråga vi ställt, väntade vi först på att personen skulle 

säga sitt och formulerade sedan om frågan, alternativt ställde en ny fråga, för att leda personen 

till ämnet. Kvale pekar dock på att det finns risk för att forskaren tar med sina egna tolkningar 

och att gjord transkription endast är en konstruktion av vad som sägs. Våra transkriptioner 

sökte vi, som tidigare diskuterats, göra med största möjliga noggrannhet. Det vi betraktar som 

en felkälla är snarare att vi i transkriptionen inte lyckas fånga den känsla som 

intervjupersonen i vissa fall försökt att förmedla genom ett skratt, ett ansiktsuttryck, en viss 

samtalston, ett uttryck eller en paus. Detta leder oss till uppfattningen om att tolkning av våra 

transkriptioner är nödvändig. Vi behöver alltså i efterhand tolka saker som intervjupersonerna 

inte sagt i ord utan i uttryck. När det gäller citat har vi märkt ut med klamrar de gånger vi lagt 

till ord för att hjälpa läsaren förstå det som framkommit i intervjun. När det gäller sådant som 

 21



 

inte sagts i ord, eller innan alternativt efter intervjun, skriver vi ut det i texten så att läsaren 

hela tiden kan följa vilken källa som används. 

 

För att kritisera våra intervjuer använder vi oss av Thuréns (2000) tidigare nämnda fyra 

kriterier. Vi har ingen anledning att tvivla på äktheten, då vi själva träffat intervjupersonerna 

och vi kritiserar heller inte tidsambandet eftersom intervjuerna genomförts under den period 

vi skrivit uppsatsen. När det gäller tendensfrihet ställer vi oss granskande till våra 

intervjupersoner, då vi är medvetna om att de kan ha politiska, ekonomiska eller personliga 

intressen att ta hänsyn till då de svarar på våra frågor. Det kan exempelvis vara så att en 

enhetsansvarig vill framställa sin enhet eller företaget i god dager antingen för att en 

överordnad till intervjupersonen eller en annan enhet i koncernen senare har möjlighet att läsa 

vad denne sagt. Det kan vara så att företagets konkurrenter skulle gynnas om vissa uppgifter 

presenterades, vilket är anledningen till att en del information strukits ur empirin såsom 

beskrivs under rubriken intervjuer. Det kan finnas enhetsinterna politiska eller personliga skäl 

för en respondent att inte svara tendensfritt och förmodligen många fler skäl vi inte känner till. 

Dock tror vi att våra respondenter söker svara tendensfritt eftersom de vill bidra till att vår 

uppsats får en god empiri som de sedan själva kan ta del av. Dock är här värt att nämna att vi 

varit intresserade av att intervjua personerna i fråga delvis av den anledningen att det kan 

förekomma att dessa inte återger sina uppfattningar tendensfritt såsom vi beskrivit i 

problemformuleringen.  
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3 Referensram 
I kapitlet lyfts teorier fram med kopplingar till internprissättning. Vi har valt att dela in 

kapitlet i tre avsnitt. Först presenteras olika syften med internprissättning samt olika sätt ett 

internpris kan utformas på. Därefter presenteras kalkyler mer ingående och den problematik 

som är förknippad med området. Till sist presenteras olika ansatser och teorier som syftar till 

att sätta in internprissättning i ett sammanhang.  

 

3.1 Del 1: Internprissystem  

Uppsatsen handlar om internpris och för att läsaren ska kunna förstå vad uppsatsen handlar 

om, är det viktigt att noggrant beskriva de olika internprissystem som finns. Dessförinnan är 

det återigen viktigt att placera in internpris i en bredare kontext, vilken följer nedan.  

 

3.1.1 Decentralisering 

Decentralisering beskriver Emmanuel & Mehafdi (1994) som ett sätt att reducera osäkerhet. 

Vidare refererar författarna till bl a Demski & Kreps (1982) och deras syn på decentralisering 

som ett resultat av att enhetschefer har viss information som chefer på högre nivå saknar. Det 

är nämligen inte effektivt för ledningen att försöka bearbeta all information gällande den 

operativa verksamheten, eftersom det skulle bli för kostsamt, utan detta delegeras till 

enhetschefer. Arvidsson (2004) menar att företagstillväxt ofta leder till indelning av företaget 

efter verksamhetsgrenar eller affärsområden vilket även innebär delegering av arbetsuppgifter 

och befogenheter. Vidare framhåller författaren att denna decentralisering i sin tur leder till 

samordnings- och kontrollproblem i de alltmer självständiga enheterna. Dessa 

samordningsproblem menar han behöver styras genom att man börjar mäta resursers och 

prestationers utnyttjande mellan enheter inom organisationen. En enhet som säljer en vara 

eller tjänst vidare till en annan enhet inom organisationen har tillfört produkten ett värde som 

sedan på något sätt skall belasta den anskaffande enheten. Detta leder oss fram till frågan hur 

resursanvändning mellan enheter kan mätas på ett bra sätt, men för att kunna klarlägga det 

behöver vi först förklara hur ansvarsområden kan delas upp. 
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3.1.2 Förklaring av vinstansvarsområden 

Redan i ett inledande skede sades att en divisionaliserad organisation kan vara uppdelad i 

olika ansvarsenheter. Verlage (1975) menar att ett företag är uppdelat i olika ansvarscenter 

när inte all beslutanderätt tillfaller företagsledningen utan att befogenheter snarare delas upp 

på olika enheter. Merchant & Van der Stede (2003) menar att exempel på sådana 

ansvarsenheter är investeringsansvarsområden, vinstansvarsområden, intäktsansvarsområden 

eller kostnadsansvarsområden. Ett internpris uppkommer enligt författarna då en transaktion 

sker mellan två vinstansvarsområden, eftersom denna typ av ansvarsområde har möjlighet att 

påverka både intäkter och kostnader. Eftersom internhandel bara uppkommer mellan 

vinstansvarområden kommer inte mer fokus läggas på andra typer av ansvarsområden. 

Merchant & Van der Stede (2003) förklarar ett vinstansvarsområde med att enheten är 

ansvarig för den vinst som uppkommer. Vinsten beräknas som skillnaden mellan intäkter och 

kostnader.  

 

Vidare menar Merchant & Van der Stede (2003) att huvudkriteriet för ett vinstansvarsområde 

bestäms av huruvida enheten kan utöva ett betydande inflytande över intäkter och kostnader. 

Anthony & Govindarajan (2000) menar att en enhet klart och tydligt kan benämnas ett 

vinstansvarsområde om kontroll över tre områden finns; vilka produkter som ska tillverkas 

och säljas, till vilket pris produkterna ska säljas samt hur resurserna ska anskaffas för att 

möjliggöra de två första alternativen. Enligt Anthony & Govindarajan (2000) synsätt kan en 

företagsledning inte skapa vinstansvarsområden som är helt autonoma enheter, eftersom 

företaget skulle gå miste om storleks- och synergifördelar. Indelningen av ett företag i olika 

vinstansvarsområden kan därför ses som en avvägning mellan fördelar förknippade med en 

enhets självständighet och det ramverk som angivits för företaget. Hur pass effektivt ett 

vinstansvarsområde blir, beror till stor del på hur man lyckas kombinera dessa två faktorer. 

 

Merchant & Van der Stede (2003) förklarar att vinstansvarsområden spänner över ett brett fält 

av olika kombinationer. Ett försäljningsinriktat vinstansvarsområde har ansvar över extern 

försäljning. Ett kostnadsinriktat vinstansvarsområde innebär däremot att enheten enbart 

tillhandahåller sina produkter till andra enheter inom företaget. Det kan bero på att enheten 

tillverkar en unik produkt utan motsvarighet på den externa marknaden. I samband med 

transaktionstillfället tillämpas internprissättning. 
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3.1.3 Syften med internprissättning 

Innan olika metoder för internprissättning behandlas tycker vi att det är viktigt att reflektera 

kring vilka syften internprissättningen ämnar uppfylla. Varför existerar internpriser och varför 

används de? Dessa två frågor kommer läsaren att få svar på i detta avsnitt. 

 

Merchant & Van der Stede (2003) beskriver tre huvudsyften med internprissättning; besluts-, 

vinstutvärderings- och vinstförflyttningssyftet. Dessa tre syften, menar författarna, beror på 

situationen och hamnar ofta i konflikt sinsemellan. Det främsta syftet enligt Merchant & Van 

der Stede (2003) är beslutssyftet som ämnar ge goda ekonomiska signaler så att aktörer i 

internprissystemet kan fatta goda ekonomiska beslut. Det ekonomiska beslut som författarna 

främst pekar ut är hur mycket den tillverkande organisationen skall bjuda ut internt samt hur 

mycket säljorganisationen är beredd att köpa internt. Det andra syftet behandlar det faktum att 

internpriser har stor inverkan på vinstansvarsområdens resultat. Enligt författarna skall 

internpriser och vinstmått hjälpa till att utvärdera både enheters resultat och enhetschefers 

prestationer. Ett vinstansvarsområdes resultat är direkt kopplat till dess intäkter och kostnader 

och dessa påverkas vid internhandel i både säljande och köpande enhet. Idealfallet, menar 

författarna, innefattar att intäkter och kostnader inte skiljer sig ifrån det som hade varit fallet 

utan internpriser. Felaktiga signaler gällande lönsamhet kan leda till felaktig resursallokering i 

organisationen och undergräver dessutom enhetschefers motivation då deras arbetsinsats inte 

leder till det resultat det hade gjort utan internprissättning. Det tredje syftet, vinstförflyttningar 

mellan enheter, innebär att vinster flyttas från en enhet till en annan med hjälp av internpriset. 

Ett lågt pris innebär att vinsten flyttas från den tillverkande organisationen till 

säljorganisationen eftersom denna bara får betalt för de kostnader som tillverkningen 

inneburit. Författarna menar att flera saker kan motivera enhetschefer att flytta vinster såsom 

exempelvis att flytta vinster från ett land med hög skatt till ett land med låg skatt för att kunna 

betala mindre skatt i landet med hög skatt och därigenom förbättra det totala koncernresultatet. 

I vissa länder finns det lagar som förbjuder att taxerade vinster flyttas till det land där 

koncernen har sitt säte, eftersom detta skulle få återverkningar på makroekonomiska faktorer 

såsom bytesbalansen eller knappa resurser att försvara valutakurser med. Detta innebär att 

företag ofta använder sig av internpriser för att flytta vinster till det land där koncernen har sitt 

säte. Detta görs genom att sänka internpriser i syfte att minimera vinsten i landet med 

restriktioner. Det kan också vara intressant för ett företag att flytta vinster med hjälp av 

internpris från samägda bolag, exempelvis joint ventures, till helägda bolag, eftersom 
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koncernen på detta sätt inte behöver dela vinster med någon samarbetspartner. Det kan även 

vara intressant att med hjälp av internpris flytta vinster till ett bolag som skall säljas eftersom 

en högre vinst ökar värdet på företaget i en köpares ögon.  

 

Merchant & Van der Stede (2003) menar att ovan beskrivna syften ofta kan hamna i konflikt. 

I de flesta fall kan inte en viss internprissättningsmetod uppfylla alla syften och behov som 

kan identifieras vid ett tillfälle. Vidare tar författarna upp att ett välfungerande 

internprissystem skall fungera av sig självt, utan ingripanden från central nivå, eftersom 

företagen är decentraliserade. Varje ingripande från central nivå underminerar filosofin om 

delegerad beslutanderätt. 

 

Arvidsson (2004) beskriver fyra syften med internprissättning; att möjliggöra uppdelning av 

företaget i autonoma enheter, att möjliggöra rättvisande resultatbedömning av 

delverksamheter och organisatoriska enheter, ge underlag för beslutsfattande centralt och 

lokalt och att motivera till affärsmässighet och kostnadsmedvetenhet. 

  

Det första syftet, enligt Arvidsson (2004), att möjliggöra uppdelning av företaget i autonoma 

enheter, menar författaren har med företagsstruktur att göra. När man decentraliserar och 

divisionaliserar en organisation, måste villkor och regler sättas upp för hur relationer mellan 

enheter skall fungera. Om var och en av enheterna har resultatansvar och transaktioner av 

varor och tjänster sker enheter emellan, så måste priser sättas på dessa affärer för att resultat-

mätningen i enheterna skall vara rättvisande. Samtidigt så måste cheferna i de respektive 

enheterna ha möjlighet att påverka de faktorer som bestämmer den enskilda enhetens resultat, 

först då kan man säga att enheter är autonoma. Arvidsson (2004) menar i sitt andra syfte att 

om de resultat som görs i olika enheter i verksamheten inte är rättvisande i respektive enhets-

chefs ögon riskerar organisationen att bli lidande till följd av intressekonflikter. En enhetschef 

kommer att söka maximera sin egen enhets resultat för att därigenom själv få större belö-

ningar trots att det i själva verket inte skett någon riktig vinstökning sett till företaget som 

helhet. Det tredje syftet behandlar priser som informationsbärare. Arvidsson (2004) menar att 

istället för att centralt bestämma resursanvändningen i organisationen kan man med hjälp av 

prispolitik satt ovanifrån reglera resursanvändningen inom organisationen. Det fjärde syftet 

menar Arvidsson (2004) är att göra de interna aktörerna medvetna om vilka kostnader som 

resursanvändning faktiskt innebär. Om det inte finns ett pris på en viss vara eller tjänst så 

kommer enheterna vara benägna att överkonsumera denna jämfört med om de varje gång 
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debiteras en summa pengar som plötsligt gör varans eller tjänstens resursåtgång synlig. Om 

köparen vidare sätter varans eller tjänstens användning i relation till vad den inbringar till 

verksamheten så får det positiv inverkan på produktutveckling, flexibilitet, kostnads-

effektivitet och kundanpassning.  

 

Det finns en inbyggd problematik i ett internprissystem som kommer av att systemet är internt 

och därmed inte utsatt för konkurrens. Köparen och säljaren är inte oberoende av varandra 

och de har inte alltid möjlighet att vända sig till en utomstående aktör. Enligt Arvidsson (2004) 

är ett vanligt sätt att styra med hjälp av priser, att öka priserna när man vill minska den interna 

handeln respektive minska priserna när man vill öka handeln. Detta händer förutsatt att 

köparna har valfrihet och att de är prismedvetna. På detta sätt menar författaren att företags-

ledningen kan styra lokala beslut om produktionsvolymer, produktkvaliteter, försörjnings-

kanaler, vidareförädlingsgrader, marknadssatsningar osv. Vidare är olika typer av internpriser 

olika lämpade att bidra till ovan nämnda effekter av styrningskaraktär.  

 

Arvidsson (2004) menar att den stora nyttan av ett välfungerande internprissystem inte är 

beteendeeffekter såsom att organisationen blir mer kostnadsmedveten och att detta i sin tur 

tvingar fram effektiviseringar. Istället menar författaren att den viktiga skillnaden är tanke-

förändringen som sker hos leverantörerna när de går mot att sätta kunden i centrum. En 

leverantör som utgår ifrån kundens preferenser kommer att söka utveckla nya produkter för att 

tillmötesgå de behov kunden har för tillfället men också behov som kunden inte kände till att 

denne hade.  

 

3.1.4 Metoder för internprissättning 

Då syftena med internprissättning är presenterade, finner vi det viktigt att presentera olika 

metoder, då det i teorin finns en rad olika sätt, enligt vilket ett internpris kan bestämmas. 

Enligt Arvidsson (2004) kan internpriser spegla olika bakomliggande faktorer; leverantörens 

kostnad, prestationens externa värde (marknadsvärde), en flerdimensionell bedömning av 

värdet, vad parterna enas om är det rätta värdet, vad en central enhet bestämmer är värdet, att 

värdet ska betraktas som noll. Alla dessa metoder att prissätta ger uttryck för 

den ”värdegrund” som priset uttrycker samt hur den också beräknas. Nedan sker en 

beskrivning av dessa olika internprismodeller. 
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3.1.4.1 Marknadspris 

Marknadspris är enligt flera författare bl a Anthony & Govindarajan (2000) och Sekkenes et 

al (2004) det bästa sättet att bestämma det interna priset. Arvidsson (2004) framhåller att ett 

marknadspris kan räknas ut genom att jämföra liknande varor eller tjänster på den externa 

marknaden. Simons menar dock att ett stort problem är att marknadspriser ofta saknas. Detta 

har enligt författaren lett till att priser approximeras, vilket kan göras efter ”the arm´s lenghts 

principle”, dvs. att priset sätts inom rimligt avstånd ifrån liknande produkter på marknaden. 

När ett marknadspris används för internprissättningen, sätter det enligt Sekkenes et al (2004) 

press på de interna leverantörerna att producera åtminstone lika bra som de externa aktörerna. 

Samtidigt menar Sekkenes et al (2004) att det pris man tar ut internt ofta kan vara lägre än på 

marknaden eftersom transaktionskostnaderna blir lägre inom organisationen. Ett internt pris 

inkluderas ju inte av kostnader såsom marknadsföring, transporter, förpackningar, dessutom 

försvinner kreditrisker då internhandel sker.  Simons (2000) tar som fördelar med prissättning 

till marknadspris främst upp dess enkelhet och de signaler det ger till enhetscheferna såsom 

objektivitet, att priserna är rättvisa, samt att det får enhetscheferna att styra sina enheter som 

enskilda företag. 

 

3.1.4.2 Marginalkostnad 

Marginalkostnad är ett annat sätt att prissätta interna varor och tjänster som Merchant & Van 

der Stede tar upp (2003). Detta menar dock författarna är ett alltför komplext system för ett 

företag att använda sig av i verkligheten, samtidigt som det inte ger en rättvisande bild av 

resursutnyttjandet inom företaget. Emmanuel & Mehafdi (1994) menar att informations-

bearbetningen som möjliggör ett internprissystem baserat på marginalkostnad dels är 

omfattande och dels förutsätter centralisering av informationsbearbetning. Lipsey et al (1999) 

definierar marginalkostnad och marginalintäkt med ökningen i såväl fasta som rörliga 

kostnader respektive den motsvarande intäkten för den sist producerade enheten. Vidare 

menar Emmanuel & Mehafdi (1994) att det krävs omfattande informationsinsamling för att 

möjliggöra situationsanpassad beräkning av varje ny orders marginalintäkt respektive 

marginalkostnad. Eftersom bearbetning av ovannämnda kalkyl är omfattande krävs 

centralisering, vilket gör att det aktuella företaget kommer att välja att gå emot den 

decentraliseringstanke som hitintills varit framstående.  
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3.1.4.3 Kostnadsbaserade priser 

Den vanligaste internprissättningsmetoden är både enligt Sekkenes et al (2004) och 

Emmanuel & Mehafdi (1994), att basera priset på kostnader. Sistnämna författare menar även 

att det är den prissättningsmetod som vunnit bredast förankring i näringslivet. Sekkenes et al 

(2004) menar att man först bör definiera vad som menas med kostnad, med standardkostnad 

syftar författarna på en kostnadsbild som återspeglar en koppling till budgeterade kostnader. 

Tillverkningskostnader, rörliga kostnader, innefattar direkta standardkostnader samt 

omkostnader hänförliga till de direkta kostnaderna (Simons, 2000). Dessa tar alltså inte 

hänsyn till gemensamma kostnader såsom administration, städning, bevakning etc. Själv-

kostnad, dvs. fullkostnad, innefattar tillverkningskostnader men också de gemensamma 

kostnader som finns i organisationen (Arvidsson, 2004). På detta sätt förflyttas den fulla 

kostnaden för framtagandet av produkten i varje enskilt steg vilket resulterar i att 

slutkostnaden faktiskt återspeglar hela produktens resursåtgång.  

 

Enligt Merchant & Van der Stede (2003) är självkostnad ett användbart verktyg av flera skäl; 

de flesta företag har tillgång till självkostnadsinformation, ett sådant pris orsakar inte 

felaktigheter i bedömningen av olika enheter eftersom den säljande enheten åtminstone får 

tillbaks vad det har kostat, men främst menar författarna att på längre sikt får den 

producerande enheten tillbaka vad de investerat i produkten och inte enbart marginal-

kostnaden. Enligt författarna finns det dock problem med självkostnad. I första hand nämns 

det faktum att självkostnad sällan återger den faktiska aktuella kostnaden av att producera en 

viss produkt, eftersom att exempelvis planenliga avskrivningar inte speglar anläggnings-

tillgångarnas faktiska resursförbrukning. Vidare menar författarna att orättvisande kalkyl-

system inte allokerar olika kostnader på ett proportionellt sätt, vilket förklaras i referens-

ramens tredje del. Simons (2000) menar att det felaktiga kalkylsystemet kan bero på ett 

föråldrat kostnadsallokeringssystem, se Relevance Lost- avsnittet i 3.2.3.    

Dock anser författaren att självkostnadsprissättning är enkelt att använda eftersom denna typ 

av siffror redan finns i organisationen, men att det samtidigt finns en risk att den säljande 

enheten väljer att vända sig till externa aktörer där denna kan sälja med vinstpålägg istället för 

internt där de bara får självkostnad. Dessutom menar Merchant & Van der Stede (2003) att 

självkostnad inte motiverar den producerande organisationen till fortsatt verksamhet om 

möjlighet att göra vinst inte finns. 
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3.1.4.4 Förhandlade priser 

Simons (2000) menar att det förhandlade priset ofta baseras på standardkostnader men att 

vinster delas upp mellan köpande och säljande enhet för att fastställa en godtagbar ränta på 

investerat kapital. Det positiva med förhandlade priser menar Simons (2000) är att det 

betraktas som rättvist av de förhandlande enhetscheferna. Problemet med förhandlade priser 

är att förhandlingar ofta är tidskrävande, samtidigt som Simons (2000) instämmer med 

Emmanuel & Mehafdi (1994) om att skickliga förhandlare kan förvränga vinstallokeringen 

mellan enheterna i organisationen. Vidare skriver sistnämnda författare att en förutsättning för 

en förhandlingssituation, är att de olika enheterna ska kunna göra vinst. En frånvaro av vinst-

incitament kommer att leda till att den producerande enheten varken vill handla internt eller 

utveckla den service den erbjuder företagets säljorganisation, eftersom den inte gagnas av 

handeln.  

 

Merchant & Van der Stede (2003) menar att de förhandlande parterna bör ha viss 

förhandlingsmakt med vilket de syftar på att den säljande enheten skall ha viss möjlighet att 

sälja utanför organisationen och att den köpande enheten skall ha viss möjlighet att köpa från 

externa leverantörer. Författarna menar att förhandling ofta ger vatten på kvarn till 

underliggande konflikter vilket leder till slöseri med resurser och en lösning kräver ofta 

inblandning av ledningen. Samtidigt utökar Merchant & Van der Stede (2003) diskussionen 

om förhandlingsmakt att omfatta även det förhållande där den köpande enheten köper en 

produkt som relativt enhetens inköp är liten medan den för den säljande parten utgör en stor 

intäktskälla. Ett sådant förhållande skulle göra det möjligt för köparen att pressa priserna för 

egen vinning eftersom de kan välja att inte köpa samtidigt som det kan skada den säljande 

enhetens verksamhet i stor utsträckning eftersom enheten är beroende av affären. Vidare 

menar författarna att enhetschefers individuella intressen kan leda till att de skaffar sig en 

stark position i förhandlingar med andra enhetschefer med vilka de tävlar om utmärkelser, 

bonusar och befordringar på bekostnad av organisationens bästa. 

 

3.1.4.5 Dual-rate 

Att använda två prissystem samtidigt, vilket benämns som ”dual-rate”, är enligt Merchant & 

Van der Stede (2003) ett verktyg för att ge de rätta signalerna till den säljande enheten vars 

försäljningsintäkt motsvarar marknadspris, samtidigt som den köpande enheten köper till 
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marginalkostnad. Problemet med ”dual-rate” är förstås dess komplexitet då konton måste 

balanseras för att inte fiktiva vinster eller förluster skall uppkomma. Dessutom menar 

författarna att signalerna om organisationens mål kan bli otydliga samtidigt som det ger den 

säljande enheten en falsk trygghet då de inte behöver konkurrera på marknaden och därmed 

kommer inte utveckling och effektivisering att ske. Vidare menar författarna att det i många 

fall är svårt för ledningen att förklara de överskattade vinster som uppstår med systemet för 

enhetscheferna. 

 

3.2 Del 2: Kalkylering 

Som läsaren kunnat ta del av, finns många olika varianter på internpris. Dessa priser kan till 

stor del bygga på det kalkylsystem som företaget använder sig av och om kalkylsystemet visar 

sig vara felaktigt, kan det få stora konsekvenser. Innan vi går in på problem kopplade till 

kalkylering, är det viktigt att definiera vad kalkylering är och hur den används. 

 

3.2.1 Grundläggande kalkyleringsantaganden 

Ett kalkylsystem är uppbyggt kring vissa kostnader. Anthony et al (1999) menar att kostnader 

speglar resursanvändningen, vilket kan uttryckas i monetära termer och att kostnadsmätningen 

även har ett syfte. Vanligtvis använder sig organisationer av två olika grundmodeller i sitt 

kalkylsystem; självkostnadskalkylering respektive bidragskalkylering. 

 

Självkostnadskalkylering innebär enligt Andersson (2001) att direkta kostnader, exempelvis 

material, läggs direkt på kalkylobjekten, medan indirekta kostnaderna, såsom materialom-

kostnader fördelas via olika fördelningsnycklar till respektive kalkylobjekt. Nehler (2001) 

skriver att Ask & Ax (1997) har lyckats visa på att ungefär 90 procent av de svenska 

verkstadsföretagen använder sig av självkostnadskalkylering i en eller annan form. Vidare 

menar Nehler (2001) att även i USA har självkostnadskalkyleringen varit den dominerande 

kalkylformen under 1900-talet. Nedan åskådliggörs kostnadsslagsindelningen av den så 

kallade kalkyltrappan. 
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Figur 2, Kalkyltrappa för tillverkningsföretag enligt Andersson (2001). 
 

Kostnadsslagsindelningen är endast en grundmodell, varför anpassningar bör ske till den 

specifika situationen. Andra kostnadsslag som skulle gå att kompletteras med, är bland annat 

direkt försäljningskostnad.  

 

I bidragskalkylering tas enligt Andersson (2001) endast hänsyn till särintäkter och 

särkostnader, vilka tillkommer eller faller bort när ett beslut tas. Ett sådant beslut skulle kunna 

gälla att vissa produkter säljs till vissa kunder. Genom att subtrahera bort särkostnader från 

särintäkterna, kan ett täckningsbidrag räknas fram. Slutligen kan ett resultat räknas ut då 

samkostnaderna, till exempel de fasta kostnaderna, subtraheras bort från täckningsbidraget.   

 

3.2.2 Problem med kostnadsredovisningen 

Det är av stor vikt att det kalkylsystem ett företag använder sig av är korrekt för att ett riktigt 

pris ska kunna sättas. Det här är dock en ytterst komplex fråga och Cooper (1987) menar att 

vissa händelser kan ge fingervisningar om att det inte riktigt står rätt till med ett företags 

kalkylsystem. Chefer för en tillverkande enhet bör därför fråga sig om de verkligen känner till 

vad deras produkter kostar. Valda exempel nedan fångar problematiken kring detta.  
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Om ett företag tillverkar en komplicerad produkt är det inte ovanligt att den förefaller vara 

lönsam. Det kan bero på att kalkylsystemet inte lyckas fånga att produkterna varit svåra att 

producera och att dessa därför rapporteras kosta mindre än vad de verkligen gör. Vidare går 

det att fundera kring om ens företags mycket lönsamma produkter förefaller vara befriade från 

konkurrens. Andra företag kan då ha ett bättre fungerande kalkylsystem och har därför insett 

att produkterna faktiskt är dyrare och har valt att inte producera sådana. På så sätt kan därför 

ett företags lönsamma produkter istället komma att visa sig vara raka motsatsen. Ytterligare 

skäl till att se över kalkylsystemet är om säljare lyckas sätta mycket lägre priser än beräknat. 

Då kan risken finnas att kalkylsystemet inte lyckas fånga omkostnaderna och att produkterna 

därför förefaller vara billigare än vad de verkligen är. 

 

Det är viktigt att vara uppmärksam på att olika svårigheter kan uppstå med ett kalkylsystem. 

Cooper (1987) menar att man bör se upp med att kostnadsallokeringen endast sker med 

beaktande av volymer. Det beror på att många av de aktiviteter som sker i produktionen inte 

har något att göra med volymer och därför ska inte högvolymsprodukter behöva bära en högre 

proportion av indirekta kostnader än vad lågvolymprodukter gör. Cooper (1987) menar att 

detta gör att lågvolymsprodukter ofta rapporteras mer lönsamma än hög-volymsprodukter och 

att det kan leda till att ett företags hög-volymsprodukter trängs undan av dess lågvolyms-

produkter. Detta beror på att kostnader slås ut på volym snarare än att man undersöker hur 

mycket vald produkt egentligen belastar exempelvis en maskin som både tillverkar produkter 

i små respektive stora serier. Likaså menar Cooper (1987) att samma resonemang kan föras 

till storleksresonemang, där det är vanligt förekommande att större produkter på ett felaktigt 

sätt tvingas bära större kostnader än vad mindre produkter gör. Med anledning av detta menar 

Cooper att ABC-kalkylering är att föredra, där den faktiska kostnaden spåras till respektive 

produkt via kostnadsdrivare. Vi kommer vidare inte att fokusera på ABC-kalkyleringen, dock 

illustrerar resonemanget vilka problem som kan tänkas uppkomma med kalkylsystem som 

ligger till grund för internprissättning.  

 

Ett annat kostnadsproblem har enligt Andersson (2001) med utyttjandegraden att göra; 

 

Verklig volym  
-------------------    = Utnyttjandegrad 
Normal Volym 
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Detta kan utryckas i procent och då satsen sjunker under 100 procent, ökar den verkliga fasta 

kostnaden per enhet och därmed ökar självkostnaden per styck. Omvänt förhållande sker om 

utnyttjandegraden överstiger 100 procent. Eftersom det kan vara svårt känna till den verkliga 

volymen är ett vanligt sätt att lösa problemet att använda sig av genomsnittlig volym. 

 

3.2.3 Relevance Lost 

Under slutet av 1980-talet blossade Relevance Lost-debatten upp i USA, där forskare såsom 

Johnson & Kaplan (1987) och Cooper (1987) kraftigt ifrågasatte kalkylsystemets giltighet.     

Enligt Johnson & Kaplan (1987) hade redan år 1925 praktiskt taget alla kalkyleringsmetoder 

utvecklats. Kaplan (1984) förklarar att fokus då låg på att använda direkt lön och direkt 

material på effektivast möjliga sätt och att detta återspeglades i kalkylsystemet. Författaren 

menar att dessa variabler alltmer försvann från dagens företag och att detta därför borde 

resultera i förnyade kalkylsystem, där alla kostnader inte allokerades till direkt lön. 

Produkterna blev även alltmer komplexa och eftersom inte kalkyleringen hängde med i 

utvecklingen, orsakade det att internredovisningen inte lyckades få fram korrekta produkt-

kostnader. Johnson & Kaplan (1987) lyfter dock fram att ett korrekt kalkylsystem inte är 

direkt förknippat med framgång, utan att det till stor del hänger på om ett företag bland annat 

lyckas möta deras kunders förväntningar. Dock kan ett icke-fungerande kalkylsystem orsaka 

svårigheter för såväl produkt-, som processutveckling, varför ett fungerande kalkylsystem är 

att eftersträva. Kritiken i Relevance Lost-debatten kan sammanfattas med hjälp av tre begrepp; 

för sen, för förvrängd samt för aggregerad, vilket förklaras nedan. 

 

Johnson & Kaplan (1987) menar att då informationen från kalkylsystemet kommer för sent får 

det ingen inverkan på den ekonomiska styrningen. För aggregerad innebär att för få 

kostnadsställen används, det kan finnas exempel där en hel fabrik utgör ett kostnadsställe. 

Detta resulterar i alltför odetaljerad information om de enskilda kalkylobjekten, dvs. de 

produkter som produceras Detta menar Johnson & Kaplan (1987) orsakar att de individuella 

produktkalkylerna blir alltmer felaktigt. Slutligen innebär för förvrängt, vilket vi tidigare varit 

inne på, att ett felaktigt kalkylsystem byggs upp om felaktiga och schablonbaserade påläggs-

baser används. Detta kan kopplas till de volymrelaterade problem vi tidigare berört. Dessutom 

innebär begreppet att ständiga förbättringar inte stöds. 
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3.3 Moderna teorier 

Vi väljer här att presentera Open Book Accounting samt Target Costing som diskuterats 

mycket på sista tiden. Dessa två teorier angriper informationsflödet i organisationen för att 

genom samarbete utveckla och effektivisera företags verksamhet.  

 

3.3.1 Open book accounting 

Enligt Lind (2004) innebär Open book accounting (OBA) att ett eller båda företagen i en 

affärsrelation öppnar sina böcker för varandra och därmed åskådliggör sin respektive 

kostnadsredovisning. Oftast handlar det om att en leverantör ger sin kund tillgång till 

finansiell och icke-finansiell information i syfte att kunden aktivt skall kunna ta del i 

förbättringsarbetet hos underleverantören.  

 

Carr & Ng (1995) beskriver Nissans samarbete med vissa av sina leverantörer som olika 

nivåer av Open Book (OB) i det att vissa leverantörer erbjöd Nissan tillgång till all tillgänglig 

data och information medan andra kunde vara tillmötesgående gällande viss information men 

fortfarande valde att behålla viss information för sig själva. Exempel på OB information 

skriver författarna är materialkostnader, leverans och förpackningskostnader, overhead-

kostnader och vinstpålägg separat beskrivna. Samtidigt beskrevs också i vissa fall icke-

finansiell information såsom kvalitet, kapacitetsutnyttjande, ledtider och produktivitet. En del 

av Nissans långsiktiga strategi menar författarna är att öka antalet leverantörer med OBA 

samarbete. 

 

OBA kan vara ett kraftfullt verktyg för att sprida information mellan företag menar Lind 

(2004). Men det kan uppstå en situation där det ena företaget dominerar förhandlingarna och 

det andra därmed får anpassa sig. Lind (2004) som hänvisar till Carr & Ng (1995) menar att 

Nissan hade en sådan relation med många av sina underleverantörer. Nissan höll i taktpinnen 

tolkar han artikeln och bestämde mycket i samarbetet. Dessutom är det värt att nämna att 

information visserligen strömmade öppet och fritt men bara uppströms dvs. mot Nissan, 

underleverantörerna hade liten eller ingen insyn i Nissans böcker. Lind (2004) frågar sig 

vidare om denna typ av situation är bra ur utvecklingssynpunkt. Det kan nämligen vara bra ur 

ett kortare tidsperspektiv att kunden dominerar då det bidrar till lägre kostnader, men 

samtidigt kommer leverantören att få sämre möjligheter att påverka och därmed bistå med 

kunskap. 
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3.3.2 Target costing 

Enligt Carr & Ng (1995) är Target Costing (TC) inte ett uttryckligt kostnadssystem utan 

snarare en aktivitet som syftar till att sänka kostnader under en produkts livscykel utan att 

påverka kvalitetsnivå, pålitlighet eller något annat behov som kunden kan tänkas ha. Detta 

menar författarna skall göras genom att undersöka alla idéer för kostnadssänkningar redan vid 

produktplanerings-, forsknings- och utvecklingsstadiet. Lind (2004) menar vidare att två 

centrala aspekter inom målkostnadskalkylering (TC) är funktionalitet och kostnad, där 

funktionen står för den indelning av produktens egenskaper som kunderna är beredda att 

betala för och kostnaden utgör en målkostnad för den färdiga produkten. Emmanuel & 

Mehafdi (1994) utökar definitionen av TC som prissättningsmetod till att innefatta produktens 

hela livscykel. Med hänsyn tagen till marknadens intresse och behov av den färdiga produkten 

planeras design och utvecklingskostnader som i sin tur bestämmer de halvfärdiga 

produkternas service- och produktkostnader under produktionscykeln. Riktkostnader fastställs 

på förhand och kostnader hänförliga till den halvfärdiga produkten härleds ifrån dessa. 

Emmanuel & Mehafdi (1994) hänvisar till Kaplan & Atkinson (1989) och menar att intern-

priset därmed blir en funktion av det konkurrenskraftiga marknadspriset på den färdiga 

produkten, utvecklingskostnader samt produktens livscykel.  

 

De olika metoder som tidigare diskuterats som vanliga inom internprissättningen kan enligt 

Ansari & Bell (1997) få konsekvenser när de kombineras med TC. Den vanligaste metoden 

för internprissättning, fullkostnad med pålägg, menar författarna inte passar i ett TC 

sammanhang. Detta eftersom metoden helt upphäver det system som TC syftar till med sin 

uttalade konkurrensorientering. Vidare anser författarna att prissättning efter 

marginalkostnadsmetoden är en kortsiktig strategi som syftar till kapacitetsutnyttjande och 

därmed inte är användbart för det långsiktiga TC-tänket.   

 

Carr & Ng (1995) menar att många företag, främst Japanska företag, har gått mot att använda 

TC som en del av strategin. Det företag som Carr & Ng bygger sin artikel på, Nissan, är en 

kostnadsledare enligt Porters (1980) definition vilket gör att TC blir en viktig del av deras 

övergripande strategi. Dock menar Carr & Ng (1995), Emmanuel & Mehafdi (1994), Lind 

(2004) med flera att TC går att kombinera med värden som gör företaget mer differentierat 

genom att fokusera på de kundbehov som skall tillfredsställas under hela processen. Lind 

(2004) menar att det är viktigt ur ett nätverksperspektiv att företag har god kunskap om sin 
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kostnadsstruktur och kalkylsystem för att ett samarbete inom ramarna för TC skall uppstå. 

Han beskriver TC som ett samarbete där det är viktigt att föra en konstruktiv och öppen dialog. 

Författaren tar upp en undersökning av Nicolini (2001) där företag inom byggbranschen 

började samarbeta enligt TC modellen men där kooperationen havererade till följd av 

bristfälliga kalkylsystem och dålig kunskap om var vinster gjordes vilket ledde till en misstro 

mellan aktörerna. 

 

3.4 Del 3: Ansatser  

Alla företag befinner sig i en större kontext. Detta oberoende av vilket internpris som valts 

eller vilket kalkylsystem företaget har valt att använda sig av. Vi har därför valt att undersöka 

två ansatser som båda har fått ett brett stöd inom den företagsekonomiska forskningen. 

Genom att presentera transaktions- och nätverksansatsen och jämföra dem mot varandra, 

anser vi oss få ordentligt med kött på benen dels för en fruktbar analys, men även att läsaren 

ska kunna sätta in vad som beskrivits i ett sammanhang.  Nedan följer presentation av dessa 

ansatser. 

 

3.4.1 Transaktionskostnadsansatsen 

Begreppet transaktion är förknippat med tre olika typer av kostnader; sökkostnader, kontrakts-

kostnader och kontrollkostnader. Med sökkostnader menas de kostnader som uppkommer i 

samband med sökning efter lämplig produkt eller tjänst samt en partner som kan erbjuda detta. 

Kontraktskostnader innefattar de kostnader som kontraktets förhandling gällande villkor och 

utformning medför. Med kontrollkostnader menas de kostnader som uppkommer i samband 

med utvärdering av produkten eller tjänsten. (12 Dec, www.ne.se)  

 

Coase förklarar i ”The Nature of the firm”(1937) att transaktionskostnader är skälet till att 

företag existerar, eftersom det skulle bli alltför dyrt att ständigt söka efter varor och tjänster på 

marknaden, eftersom detta skulle innebära höga sök- och kontraktskostnader. Om samtliga 

ekonomiska utbyten, dvs. transaktioner, skulle vara befriade från kostnader, skulle det heller 

inte finnas något behov av att organisera verksamheter i företag. All kontraktering skulle 

därför ske på marknaden, dvs. att avtal tecknas med den aktör som för tillfället erbjuder bästa 

pris. Författaren menar att transaktionskostnader omöjliggör detta. Ett företag ställs därför 

inför ett val mellan hierarki, där kontraktering sker mellan enheter inom företaget utifrån på 
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förhand bestämda regler, eller marknad, där kontraktering sker med den externa aktör som för 

tillfället erbjuder det bästa priset. Coase teori har lett fram till det som idag kallas för 

transaktionskostnadsansatsen.   

  

Williamson (1981) gör två grundantaganden till ansatsen; att människor har en begränsad 

rationalitet, samt att åtminstone somliga individer handlar opportunistiskt.  

Författaren förklarar begränsad rationalitet med att när en person ska fatta ett beslut finns så 

pass många alternativ att välja emellan att det blir svårt att fatta fullt rationella beslut. Därför 

kommer individens beslut ske inom givna ramar och en individs val kommer endast till viss 

del att anpassas inom dennes ramverk. Med opportunism menas att individer söker att 

maximera den egna nyttan och att det mycket väl kan få negativa konsekvenser för aktörer i 

dess omgivning. Inom transaktionskostnadsansatsen är asset specificity en viktig ingrediens. 

Enligt Williamson (1981) uppstår asset specificity på tre sätt; platsspecifikt (geographic 

specificity), av fysisk sort (physical specificity) eller mänskliga resurser (human resource 

specificity). Begreppet asset specificity kan förklaras med hjälp av ett exempel. Ett företag, X, 

kan till exempel ha köpt utrustning till en fabrik som kräver visst underhåll. Detta underhåll 

kan endast utföras av ett företag, Y, som innehar denna specifika kompetens, därför blir det 

svårt för företag X att byta serviceleverantör. De är med andra ord mer eller mindre bundna 

till att köpa underhållsservice från företag Y. 

 

Williamson (1981) menar att asset specificity är den viktigaste dimensionen för att beskriva 

transaktioner. Detta beror på att investeringar är specialiserade för en viss transaktion vilket 

gör det svårt att byta kontrakterad aktör. Vidare förklarar Williamson (1981) att valet mellan 

egen kontraktering inom företaget eller kontraktering på marknaden till stor del bestäms av 

asset specificity. Om de varor som utbyts mellan två parter är ospecifika, dvs. inte är unika för 

transaktionen, är kontraktering på marknaden att föredra. Det kan röra sig om en standard-

produkt som många aktörer på marknaden erbjuder vilket innebär att standardprodukten dels 

är enkel att få tag i, dels att olika aktörers priser går jämföra. Detta blir naturligtvis svårare ju 

mer specifika och mer invecklad handelsvarorna blir, och konsekvensen av det blir att företag 

därför väljer att kontraktera inom företaget.  

  

Vilka fördelar finns då med att handla internt, till skillnad mot att handla på marknaden? 

Williamson (1981) menar att om ett företag väljer att handla internt blir det svårare för 

inblandade parter att vinna egna fördelar, eftersom det sker på den egna organisationens 

 38



 

bekostnad. Om en konflikt uppstår, menar författaren att den är enklare att lösa inom 

organisationen, än vad som varit fallet om konflikten uppstått med en extern aktör. 

 

Även om transaktionskostnadsansatsen har blivit erkänd, har den inte undgått kritik från ett 

flertal författare. Barney & Ouchi (1986) menar att det även finns andra sätt att organisera 

transaktioner än att endast vara hänvisad till marknad eller hierarki. Vidare lyfter Dekker 

(2004) fram tre nackdelar med transaktionskostnadsansatsen. För det första missar ansatsen 

målet för en organisation, vilket för företag innebär vinstmaximering, eftersom fokus ligger 

på att minimera transaktionskostnaderna och opportunism. Författaren menar även att 

ansatsen är statisk, dvs. inte är beredd på att de sätt transaktioner ingås kan förändras med 

tiden. Slutligen lyfts det fram att ansatsen tar föga hänsyn till den sociala kontext, som 

författaren menar att en interorganisatorisk organisation till stor del styrs av.    

 

3.4.2 Nätverksansatsen 

Ett nätverk kan beskriva ett företags organisationsform och för att karaktärisera ett företags 

samspel med dess omgivning. (7 jan, http://www.ne.se) 

Enligt Lind (2004) är kunder och leverantörer en förutsättning för att ett företag ska överleva, 

därför är de också strategiskt viktiga. Studier har gjorts som visar på att företag blir alltmer 

beroende av sina leverantörer och det samarbete som sker med dessa. Ett exempel är Carr & 

Ng:s (1995) uppgifter från Nissan om att 80% av kostnaderna utgörs av direkta kostnader 

såsom material och komponenter, vilket innebär att Nissan blir beroende av samarbetet med 

sina leverantörer. Ett annat skäl till att tillverkande företag kan bli mer beroende av sina 

leverantörer, menar Lind (2004) är då leverantörerna står för den största delen av kostnaderna. 

Vidare menar författaren att kontinuerliga leveranser gör tillverkande företag mer beroende av 

sina leverantörer. Exempelvis gör fokus på processer som syftar till att eliminera buffertar 

såsom lager, att ett företags produktion blir alltmer känsligt för försenade leveranser. 

 

Håkansson & Snehota (1989) identifierar fyra satser som står till grund för nätverksansatsen. 

För det första opererar företag i en kontext, som utgörs av ett visst antal samarbetspartners 

med sina unika mål och i en viss miljö, vilken exempelvis skulle kunna utgöras av den 

nordiska marknaden. Denna kontext påverkar de val företaget gör. Den andra satsen innebär 

att företaget engagerar sig i kontinuerliga handlingar som utgör ramverket för utbytet. Om 

företaget X exempelvis vet att de behöver ett visst antal muttrar för dess produktion och hittar 

 39



 

en duktig och pålitlig leverantör, kan de komma överens om att erhålla leverans varje månad. 

Då en relation byggs upp parterna emellan blir det dessutom möjligt att utnyttja leverantörens 

resurser och att länka ihop aktörernas aktiviteter. Den tredje satsen beskriver att de unika 

färdigheterna för ett företag formas utifrån dess handlande med sina samarbetspartners. Om 

ett företag har kompetens inom ett visst område, känner de till vilka leverantörer de skall ingå 

affärer med och företagets framgång bestäms till stor del av hur pass väl samarbetet löper.  Ett 

företags identitet formas alltså utifrån samarbetet med andra enheter. Den fjärde och sista 

satsen gör gällande att eftersom aktörerna i samarbetet medverkar under samma premisser 

mäts en organisations prestationer på nätverket som helhet.   

 

Enligt Powell (1987) har företags ökade decentralisering gjort dem alltmer komplexa. 

Författaren beskriver nätverkens utbredning i form av kooperativa samarbeten med 

leverantörer och samarbeten mellan mindre företag för att underlätta forskning och utveckling. 

Dessa samarbeten sträcker sig dock längre än bara forskning och utveckling och täcker i 

många fall också produktion, marknadsföring och distribution. Ett exempel på en bransch som 

kan beskrivas med nätverksansatsen är den amerikanska bilindustrin. Powell (1987) beskriver 

att den amerikanska bilindustrin tidigare kännetecknades av den aktör som kunde erbjuda det 

bästa priset kontrakterades. Det förekom endast samarbete i viss omfattning och 

biltillverkarna tillät inte leverantörer producera kompletta system utan bara delar. Då den 

amerikanska bilindustrin utsattes för stark internationell konkurrens, minskade biltillverkarnas 

dominanta förhandlingsläge för att tillåta mer samarbete och kontrakten förlängdes. Det nya 

nätverksorienterade förhållningssättet har lett till samarbete inom formgivning, kontraktering 

till huvudleverantörer samt minskat på kvalitetsinspektioner internt genom att ge leverantörer 

ansvar för kvalitetskontrollen. Två faktorer som författaren identifierar som viktiga i nätverk 

är tillit och säkerhet. Tillit menar Powell (1987) leder, tillsammans med ömsesidigt beroende, 

till snabbt informationsflöde. Med säkerhet menar författaren att leverantörerna gör 

investeringar som möjliggör samarbete. En leverantör kan exempelvis investera i en maskin 

speciellt utformad för dess uppdragsgivares behov och på sätt sända ut signaler att de minsann 

tänker fortsätta leverera till dem. 

 

Birnberg (1998) beskriver i likhet med ovanstående författare hur nätverkande mellan skilda 

enheter blir allt vanligare i jakt efter högre effektivitet och lönsamhet. Birnberg (1998) menar 

att när ett samarbete tar upp fyra aspekter på nätverkande som han menar beskriver utgör 

grunden för ett samarbete; commitment, symmetry of rewards, förtroende och osäkerhet. Med 
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commitment syftar författaren på den vikt samarbetet utgör för de olika parterna. Om den ena 

parten har mer att förlora än den andra kommer denne att söka någon typ av försäkring om 

fortsatt samarbete eftersom ett avbrutet samarbete kan ha stora konsekvenser för parten. 

Risken som aktörerna utsätter sig för genom samarbetet kommer att återspeglas i båda parters 

relativa- och absoluta åtaganden samt i de resurser som aktörerna satsar i samarbetet. 

Med symmetry of rewards syftar Birnberg (1998) till hur fördelning av vinster och belöningar 

skall ske. Som bakgrund till denna aspekt tar författaren upp målkongruens som ett 

underliggande problem. Om aktörerna har olika uppfattning om målen eller hur dessa skall 

uppnås kan detta orsaka konflikter. Förtroende menar Birnberg (1998) kan uppkomma till 

följd av en av två faktorer; det ena är uppvisad vilja från båda parter till ömsesidighet i 

samarbetet, det andra består i att parterna uppfattar att båda har lika mycket att förlora genom 

samarbetet. Samtidigt menar författaren att förtroende är något som växer fram utifrån 

erfarenhet och kan därför med tiden komma att ersätta formella styrsystem. Birnberg (1998) 

refererar vidare till Noorderhaven (1995) som menar att nätverkande enbart kan uppkomma 

om båda parter har någonting att vinna på samarbetet som inte skulle kunna uppnås på egen 

hand. Vidare menar Noorderhaven (1995) att förtroende blir allt viktigare med tiden och 

ersätter andra ovannämnda faktorers uppgifter. Enligt Birnberg (1998) menar också Madhok 

(1995) att erfarenhet kan stärka tillit vilket i sin tur kan förändra formen för samarbetet 

enheter emellan. Med osäkerhet syftar Birnberg (1998) till avsaknaden av kunskap om 

framtiden och därmed om framtida aktiviteter. Däremot, ju mer förutsägbar miljön är där 

samarbetet genomförs desto större sannolikhet att på förhand bestämma aktiviteter och 

därmed att tydliggöra eventuella överenskommelser. Med högre osäkerhet följer också högre 

kostnader för kontraktering och kontrollering av målkongruens bär samarbetet.  

 

Birnberg (1998) tar vidare upp tre modeller som förklarar styrningsproblem i nätverk: 

marknadsmodellen, hierarkin samt hybridmodellen. Marknadsmodellen grundar sig på 

decentraliserad beslutanderätt, att ett uttryckligt kontrakt mellan enhetschef och ledning finns, 

samt fokus på incitament som motivationsfaktorer. Hierarkin kännetecknas av författaren som 

en administrationsmodell som fokuserar på regler och formell makt. I denna modell sker 

styrning av organisationen främst genom koordinering på ett sätt som inte placerar individers 

intressen i centrum. Hybridmodellen är en blandning av de tidigare nämnda modellerna. 

Denna modell använder sig av styrning med hjälp av regler men också styrning med hjälp av 

incitament. 
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3.4.3 Principal-agentteorin 

Oavsett ur vilken synvinkel man väljer att se ett internpris utifrån, är det oundvikligt att ett 

företags olika enheter har olika tillgång till information vid tillämpning av internpriser. Det 

blir därför ofrånkomligt att ett principal-agentförhållande uppstår och att informations-

asymmetri uppkommer. Att olika enheter har tillgång till olika mycket information har 

framkommit i den litteratur vi tagit del av och genom att inkludera principal-agent teorin i 

uppsatsen tillförs ytterligare en dimension. Nedan sker därför en förklaring och en diskussion 

kring begreppet. 

      

Enligt Emmanuel & Mehafdi (1994) är Principal-Agent teorin ett uttryck för ett kontrakts-

förhållande mellan en principal som anlitar en agent för att utföra någon typ av tjänst åt 

principalen i en miljö präglad av osäkerhet. Såväl principalen som agenten antas vara en 

rationell och nyttomaximerande individ, vars handlande styrs av självintresse.  

 

Principalen antas vara riskneutral, medan agenten är riskavert. Det finns två möjliga problem i 

principal-agentsammanhang; adverse selection och moral hazard. Adverse selection syftar 

enligt Barney & Ouchi (1986), som refererar till Arrow (1962) till tiden innan ett ekonomiskt 

utbyte har skett, där risken finns att den ena parten lämnar information om sådant som inte 

stämmer och som motparten inte kan få kännedom om utan betydliga kostnader. En leverantör 

skulle alltså kunna lova ett företag som vill ingå affärer med denne, att produkterna som 

leverantören erbjuder håller högre kvalitet än vad de verkligen gör. För att få reda på hur pass 

pålitlig leverantören verkligen är, måste företaget kontakta andra företag med erfarenhet av 

transaktioner med leverantören i fråga. Detta tar både tid och kostar pengar. Vidare menar 

Barney & Ouchi (1986) att moral hazard uppstår där den ena parten inte kan observera den 

andres handlingar efter att kontrakt skrivits mellan parterna och där strävan efter kunskap om 

den andres agerande är kostsamt. Har till exempel leverantören skött förpackningen av 

varorna på ett korrekt sätt är en fråga som företaget kan ställa sig. Enligt Emmanuel & 

Mehafdi (1994) medför dessa två företeelser att det blir kostsamt för principalen att se till att 

agenten utför önskat arbete för principalens räkning. Nyckeln till att undvika kostnader ligger 

i att välja ut rätt sorts agenter, dessutom går kostnader att undvika genom att utforma kontrakt 

på ett sätt som styr agenten att handla i den riktning principalen önskar.  
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När internpriser kopplas in i principal-agentteorin går det att fastställa att ju längre ned i 

organisationen man kommer, desto mer invecklat blir principal-agentförhållandet. Detta beror 

på att personer på olika positioner kan sitta på dubbla stolar i en divisionaliserad organisation. 

En enhetschef skulle kunna vara både agent för ledningen och samtidigt agera som 

principalen om enhetschefens avdelning ingår affärer med andra enheter inom företaget. Ett 

internprissystem består dock av minst en principal och två agenter, där principalen utgörs av 

företagsledningen och agenterna är de respektive divisionscheferna. (Emmanuel & Mehafdi, 

1994) De grundläggande antagandena för principal-agentteorin är fullt möjliga att applicera i 

ett internprissammanhang där respektive säljande enhetschef, agenten, ämnar maximera sin 

vinst från transaktionen och köpande enhet, tillika agent, försöker minimera internprisets 

inflytande på dess produktionskostnader. (Emmanuel & Mehafdi, 1994) Vad det får för 

konsekvenser ber vi att få återkomma i empiri- och analyskapitlen.  

 

3.4.4 Informationsasymmetri 

Redan i bakgrunden lyftes det fram att företag behöver decentralisera för att snabbare kunna 

agera på förändringar. Detta beror på att enheterna har bättre information om sin omgivning 

än ledningen i företaget. Samtidigt finns det ett inbyggt problem med detta och det är att 

agenten, enheten, kan vara omotiverad att dela med sig av information gällande sin omgivning 

till principalen, dvs. ledningen, av skäl vi kommer att förklara nedan. Emmanuel & Mehafdi 

(1994) benämner denna företeelse informationsasymmetri. Författarna menar att enhetschefen 

kan välja att inte kommunicera någon överordnad information, att dela med sig av en del av 

informationen eller att kommunicera all tillgänglig information. Vidare skriver författarna att 

principalen ofta befinner sig långt ifrån den marknad agenten är verksam på och har därför 

svårt att ta reda på annan information än finansiell. Konkurrens är en bidragande faktor när 

det gäller enhetens öppenhet i kommunikation av information menar författarna och hänvisar 

till Verrechia (1983).  

 

Enligt Emmanuel & Mehafdi (1994) är företagsledningar i decentraliserade företag ofta 

medvetna om att informationsasymmetri uppstår. Vidare skriver författarna att situationen blir 

mer komplicerad när regler och restriktioner begränsar enheters handlingsfrihet och 

internprissystem finns i organisationen för att kontrollera enskilda enheters prestationer 

eftersom dessa faktorer spelar in utöver de redan befintliga. Författarna menar även att 

information som kommuniceras till ledningen kan vara mer eller mindre sanningsenlig. För  
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att minimera risken för att falsk eller partisk information kommuniceras bör ledningen se till 

att agentens egenintressen inte undergrävs, genom att agenten inte konfronteras med ett beslut 

där denne kan välja att följa antingen sina egna intressen eller företagets. Agenten kommer att 

kommunicera överordnad information utifrån resultatet av en kostnads- och nyttoanalys. 

Kostnaderna för agentens del innefattar de negativa konsekvenser som ledningsbeslut kan få 

på styrningssystemet som syftar till att kontrollera prestationer, utvärdering och belöningar. 

De ena av de två underliggande faktorerna för sistnämnda system, menar Emmanuel & 

Mehafdi (1994), är handlingsfrihet på enhetsnivå. Ett exempel på hur ledningsbeslut kan 

påverka enheters handlingsfrihet är vertikal integration där enheter ofta utsätts för en 

centralisering av information och beslutsrätt. Den andra faktorn är den interna handelns 

frekvens och storlek, specificitet på investeringar samt osäkerhet och komplexitet. Vidare 

menar författarna i likhet med Williamson (1981) att begränsad rationalitet och opportunism 

kan påverka agentens motivation att kommunicera överordnad information. 
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4 Empiri 
Vi har valt att genomföra intervjuer på två svenska verkstadsföretag; BT och Volvo. Vi skall 

nu redogöra för innehållet i de intervjuer vi genomfört. Vi har valt att först presentera BT, 

därefter det internprissystem de använder samt till slut vilken information som förekommer i 

BTs internprissystem. Därefter presenteras Volvo utefter liknande kriterier. 

 

4.1 BT 
 

4.1.1 Företagspresentation 

 är världens ledande leverantör av lagertruckar och tillhörande tjänster. 

Företaget har omkring 8.300 anställda och omsätter cirka 13 miljarder kronor. Tillverkningen 

sker vid sju anläggningar i fyra länder och återförsäljarnätet täcker hela världen. Kunderna 

finns huvudsakligen bland stora konsumentorienterade företag med mycket höga krav på 

effektiv materialhantering (5 Dec, http://www.bt-industries.com). Sedan år 2000 ingår BT 

koncernen i Toyota Industries Corporation och BT är av åsikten att företagen kompletterar 

varandra väl med avseende på produkter, geografi och kunder (BT i fickformat, 2004).  

 

BT i Sverige är uppdelat i tre olika enheter; BT Industries AB, BT Products AB, samt BT 

Svenska AB (http://www.bt-industries.com). Företagets ledning återfinns i BT Industries AB 

och ligger i Mjölby. Krister Sanfridsson (intervju 2005), ekonomichef på BT Products AB, 

uppger att företaget har 1200 anställda och tillverkar nästan 40 000 eldrivna truckar och 

90 000 lyftvagnar. Dessa säljs till 90 % till BT- och Toyotabolag.     
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Magnus Lindell (intervju 2005), ekonomic d 

xempel på lagertruck producerad av BT, (5 dec, 

.1.2 BT:s internprissystem 

iguren nedan beskriver några av de aktörer som är verksamma i BTs internprissystem. BT 

 

hef på BT Svenska, en försäljningsorganisation äg

av BT, uppger att BT Svenskas verksamhet utgörs 

av försäljning och service på den svenska 

marknaden. Företaget är marknadsledande i 

Sverige på truckar, då företaget står för 45 % av 

försäljningen av alla truckar på marknaden. I 

dagsläget innehar BT Svenska den högsta 

försäljningsandelen av truckar i Sverige, men 

företaget siktar på att nå 50 % vid år 2008.    
Figur 3, E
http://www.bt-industries.com).  
 
 

4

 
 
F

Industries är moderbolag och bestämmer hur prissättning skall gå till. BT Products är det 

producerande bolaget. BT Svenska är försäljningsbolag som i sin tur säljer till slutkund. 

 

 
Figur 4, Schematisk beskrivning över BTs internhandel.  

 

Värdekedja 

BT Products BT Svenska   
  
Slutkund 

BT Industries 

Extern 
tör Leveran
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Peter Forssman (intervju 2005), Controller BT-koncernen, uppger att BT:s internprissättning 

en producerande enheten, säljer den tillverkade produkten internt för en kostnad av 100. 

it 

”att pruta tycker vi bara är löjligt ur koncernperspektiv” 

 

etta menar Forssman är fullständigt meningslöst, då det bara ”slukar intern kapacitet, 

enar 

orssman menar även att ur ett koncernperspektiv innebär ett förhandlat internpris att pengar 

flyttas från en ficka till en annan. Istället gottskrivs säljorganisationen med ett lokalt bidrag, 

rör sig om ett fast pris och bestäms av företagets koncernledning en gång per år. Detta kan 

enklast förklaras genom en modell.  

 

 
Figur 5, illustration av BT:s internprissystem enligt Pete

Producerande enhet 

100     

Säljorganisation 

        115          

  

 
örsäljning  

 
örsäljning      F F

 
SV  -

 
SV                        -

r Forssman. 
 

D

Eftersom kostnad sålda varor ligger på 75, har enheten ett bruttobidrag på 25. Efter att drag

av overheadkostnader på 15, kvarstår ett operativt resultat på 10. Den interna transaktionen 

består i att den producerande enheten säljer sin produkt till säljorganisationen till ett pris av 

100, vilket är ett internpris. För den säljorganisationen finns två möjligheter till att förbättra 

sitt resultat; att arbeta med att ta ut ett så högt försäljningspris som möjligt, eller att lyckas 

pruta internt. Forssman menar 

 

D

resurser, tid, leder till heta känslor och förhandlingar”.  Att slippa dessa diskussioner m

Lindell, har stora fördelar, eftersom ”man alltid så att säga kan agera koncernmässigt rätt” . 

 

F

K K75 100        
 

ruttobidrag    25
 

idrag                           15         B  B  

0 

 
verhead   

 
okalt bidrag från         25   O -15 L

 
örelseresultat  10 

producerande enhet     
                  

onsoliderat 
R

K bidrag      4
 

verhead                O -10
 

örelseresu at              30 R lt  
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som utgörs av den producerande enhetens bruttobidrag på 25. Det sammanlagda bidraget för 

de båda enheterna, dvs. det konsoliderade bidraget, utgörs av ett sammanlagt belopp på 40. 

Efter att overheadkostnader har dragits av från det konsoliderade bidraget, återstår ett rörelse-

resultat på 30 och 5 som fallet hade varit om inte den producerande enhetens bidrag hade 

överförts till säljorganisationen. Att ett konsoliderat bidrag används beror på att BT:s 

processer är marknadsdrivna, då det inte är någon mening med att producera en produkt om

det inte går att sälja den. Dessutom blir säljorganisationen tvingade till att lyckas sälja 

produkten till ett visst pris på marknaden. Med anledning av detta är det marknads-

organisationen som ska gynnas av att företagets producerande enhet kan tillverka något. Detta 

medför även att produktionsorganisationens huvudfokus blir att producera så effekti

möjligt för att kunna täcka produktionskostnaderna, istället för att lägga kraft på att försöka 

förbättra sitt resultat.  

 

Mer specifikt förklarar K

 

vt som 

rister Sanfridsson att försäljningen mellan vissa affärsområden sker 

ll tillverkningskostnad plus ett 13-procentigt pålägg. Enligt Magnus Lindell är internpriset 

med 

erar i samma

 land mot samma kund”.  

 

är BT endas a var internprissättningen mer av en skattemässig 

åga. Detta bekräftas av Peter Forssman, som menar att BT:s syften med internprissättningen 

 förklarar Forssman att BT har 

öjlighet att ”trycka ut kostnaderna till kunden” via sin marknadsorganisation och att 

priserna mot extern kund därmed höjs. Sanfridsson förklarar att stål är en faktor som påverkar 

ti

förhandlingsstyrt vid de affärer som ingås mellan BT och Toyota. När det rör sig om en 

pressad affär med Toyota blir det direkt en diskussion huruvida fabriken eller Toyota kan 

sänka internpriset, vilket alltså inte sker vid handel med BT. Sanfridsson menar att i och 

att BT ingår i Toyota Industries Corporation, utgör dessa två säljkanaler i Europa. Detta 

innebär att BT får lägga ner mer tid på prissättningen. Därmed har företaget börjat bry sig mer 

om internprissättningen och försöker numera ha en struktur i prissättningen  

 

”så att vi inte bäddar för en krock på marknaden när Toyota ag

 

N t hade en säljkanal i Europ

fr

enbart är skattemässiga. BT har som ambition och avsikt att alltid agera utifrån gällande 

regelverk, dock har möjligheterna minskats att kunna använda internpriserna för skatte-

mässiga skäl som att flytta vinster vidare mellan länder. 

 

Om det sker andra förändringar, såsom höjningar av stålpriset,

m
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deras tillverkningskostnad extremt. På grund av stålprisökningarna gör BT Products en viss 

procentuell höjning och är sedan det upp till säljbolaget att höja sina priser till kunden, 

säljbolagen i många fall har lyckats bra med.  

 

Enligt Magnus Lindell, har förändringarna av internpriser de har fått köpa till varit väldigt 

små under de senaste åren. Priser har varit kon

vilket 

stanta från år till år. Det tror han beror på att 

ternpriserna inte sätts för att det ska kunna vara möjligt att undgå skatt, eftersom såväl 

t 

tt ner. Samtidigt har inte internpriset sänkts proportionellt, vilket 

nebär en större vinst hos de producerande enheterna än hos säljorganisationerna. Problemet 

ot 

 

m 

in

producerande som säljande enhet finns inom Sveriges gränser och därmed går det inte att 

undgå att betala skatt. Han betonar att priserna kan ha förändrats mot andra bolag, just för at

kunna slippa skatten. 

 

I Europa har BT:s säljorganisationer blivit utsatta för prispress, vilket har resulterat i att deras 

lokala marginal har gå

in

är att man inte vet vad ett sänkt internpris kan innebära, det behöver med automatik inte 

innebära att kunder upplever sänkta priser. Sanfridsson menar istället att prissättningen m

extern kund ska baseras på marknadsmässiga förhållanden och därför är internpriset frikopplat

från prissättningen mot extern kund, men vår respondent berättar att det förs diskussion o

detta ämne i företaget. 
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4.1.3 Kalkylens utformning 

                 

 
Figur 6, BT Product AB:s kalkylsystem. Modell enligt Sanfridsson. 
 

Den totala tillverkningskostnaden består till största delen av direkt material. Material-

omkostnader, vilket rör sig om frakt, hämtning, godsmottagning och inköp, utgör en liten del 

av den totala tillverkningskostnaden. Andra komponenter är direkt lön, men även fasta- och 

rörliga tillverkningsomkostnader, vilka räknas ut per timme. Dessutom fördelas stabers, 

ekonomiavdelningars, personalavdelningars samt kvalitetsavdelningars arbete i kalkylen via 

en fördelningsnyckel av antalet anställda. Om exempelvis 34 % av personalen arbetar i 

produktionen, fördelas 34 % av personalens kostnader i kalkylen.  Vad som inte tas med är 

kostnader för försäljning- och marknad, liksom kostnader för forskning och utveckling, vilka 

istället ligger som en indirekt kostnad på resultaträkningen.  

 

4.1.4 Hur internpriset bestäms 

Enligt Sanfridsson är BT:s internpriser i Europa fasta och diskussion kring ändringar tas 

vanligtvis upp i samband med budgetprocesser. De olika enheterna har möjlighet att lämna 

förslag till BT på Europanivå, men behöver deras godkännande för att förändringar ska kunna 

bli möjliga. Forssman menar däremot att de lokala bolagen knappast kan påverka internpris-

reglerna. Det är dock viktigt att de producerande enheterna lämnar information om hela 

tillverkningskostnaden och produktkalkylen, eftersom en väldigt viktig del i att ta fram ett 

internpris ligger i att  

MO TOf TOr dM dL 

kr/h kr/h kr/h 

 
Total standardkostnad 
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”förstå produktionsapparatens intjäning nedbruten på olika produkter”.  

Sanfridsson b

ternpriset skedde endast i takt med valutakursändringar. Forssman beskriver att det 

nsfer 

odukter 

tersom 

lika preferenser på olika marknader resulterar i att produkter skiljer sig åt i utformning. Det 

kan 

sätts.  

t 

 

priset bestäms på ett sätt som både gynnar dem 

jälva och den producerande enheten. Med anledning av detta saknar de incitament till att 

. 

 

erättar att några ändringar inte gjordes under flera års tid, förändringar av 

in

regelverk som koncernen faller tillbaka på vid utformning av internpriset är OECD:s Tra

Pricing Guidelines, där Transaction Net Margin-metoden har valts. Beträffande nya pr

görs ofta en marknadsanalys där man kommer fram till vilket pris som går att ta ut av 

slutkund. Detta jämförs sedan med tillverkningskostnaden för produkten för att slutligen göra 

en 50/50 split på intjäningsförmågan mellan producerande enhet och säljorganisation. 

 

Vidare menar Forssman att något enhetligt internpris inte tillämpas i hela koncernen, ef

o

är med andra ord svårt att jämföra två likartade truckar på varsin marknad och därför kan det 

finnas stora skillnader dem emellan, vilket naturligtvis påverkar tillverkningskostnaden. 

Marknadsprisbilden kan även variera mycket mellan olika länder och de differentierade 

priserna kan dessutom förklaras med att det råder olika konkurrenssituationer på olika 

marknader. När koncernledningen värderar nya priser tas hänsyn till att olika marknader 

utvecklas olika och om marknadssituationen ändras dramatiskt tas det med då priserna 

När internpriset bestäms handlar mycket om ta reda på hela värdekedjans intjäningskapacitet 

och att hitta en rimlig balans för att kunna dela denna intjäningsförmåga mellan marknads-

organisation och produktorganisation. Andra faktorer som tas hänsyn till kan kopplas till 

balansgången mellan riskexponering kopplad till förändringar i marknaden, framtida 

utvecklingskostnader samt ”sunk cost” när något har utvecklats som inte får den hållbarhe

man sökt när produkten tillverkats. Att hänsyn tas till olika marknadsprisbilder menar

Forssman gör att internpriset blir rättvist.  

 

Enligt Lindell litar BT Svenska på att intern

s

lägga stor kraft att diskutera internprissättningen, snarare är det viktigt för att ha en stabilitet

Om internpriset skulle ändras hela tiden blir det svårare att ha grepp om den lokala 

marginalen.  
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Forssman menar att de olika bolagen inom BT-koncernen saknar rättighet att köpa en snarlik 

 

 

ven om extern handel sker i låg utsträckning, jämför sig BT Svenska kontinuerligt med sina 

.1.5 Information i internprissystem 

Det sker knappt någon dialog mellan produktions- och säljenheterna, snarare är det BT:s 

ar. 

e 

om BT sker en öppen dialog om standardkostnaderna. Sanfridsson berättar att standard-

ve 

 

 

et 

 

. 

produkt från någon av deras konkurrenter. Skälet till det är att konkurrenterna ej ska gynnas 

och han tror heller inte att någon av företagets konkurrenter skulle vara beredd att sälja till 

dem eftersom de inte skulle vilja gynna deras marknadsorganisation. Lindell på BT Svenska

menar att externa inköp endast görs om kunden av någon anledning behöver en specialmaskin

som inte finns i deras sortiment, vilket kan ses som ett undantagsfall. 

 

Ä

konkurrenter. Om affärer förloras på vissa produkttyper görs analyser där ett mönster byggs 

upp och det därigenom kan komma fram hur konkurrenterna väljer att prissätta de olika 

produkterna.  

 

4

ekonomistab för Europa som för diskussioner med respektive land om dess prissättning. 

Denna enhet för även diskussioner med respektive fabrik om möjliga internprisförändring

Anledningen till att producerande enhet och säljorganisationerna sällan för diskussioner om 

internpriset, tror Sanfridsson har att göra med att säljorganisationen mäts på det konsoliderad

bidraget, dvs. får ta del av fabrikens bruttobidrag. 

 

In

kostnaderna på de vanligast förekommande produkterna årligen skickas ut till VD respekti

ekonomichef för varje land. Detta bekräftas av Magnus Lindell, som menar att de är medvetna

om fabrikskostnaden. Detta beror enligt Sanfridsson på att de ska ha möjlighet  att göra 

marginalaffärer. Det finns även möjlighet för säljbolagen att få tillgång till standard-

kostnaderna om det rör sig om en stor affär, där säljbolaget vet att de har väldigt låga

marginaler. Magnus Lindell anser att det är viktigt att säljbolaget får insikt i hur stort d

lokala bidraget som överförs är, speciellt för de större affärerna. Tydligen är detta inte lika

viktigt att få reda på för de mindre affärerna, där marginalerna ofta är högre än vid de större

Resonemanget ovan stöds av Forsmann som betonar vikten av att den producerande enheten 

lämnar ifrån sig information, då det gäller att samverka för koncernens bästa.  
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Även om information delas ut menar Sanfridsson att säljorganisationerna inte får tillgång till 

deras detaljerade prislista, där det framgår vad varje enskild komponent kostar. Skälet till det 

är att undvika att den kommer i konkurrenters händer. Anställda i säljorganisationerna kan ju 

tänkas börja arbeta för någon av företagets konkurrenter. Sådan kostnadsinformation har dock 

aldrig skickats ut till Toyota, utan de behandlas mer som en extern aktör. Sanfridsson menar 

dock att det pågår ett integrationsarbete mellan BT och Toyota i Europa, vilket gör att BT 

troligtvis kommer att bli mer öppen med information till Toyota än vad de varit. 

 
BT Products använder sig av Target Costing i utvecklingsprojekt, där ett mål är att produkten 

ska bli en viss procent billigare än sin föregångare. Informationen bakas in i produktkalkylen, 

där man löpande får arbeta med vad produkten, ex en ny truck, kommer att kosta. Detta menar 

Sanfridsson är ett väldigt svårt område och tillägger att 

 

”är det någonstans vi har problem så är det vid kalkylering tidigt i utvecklings-

projekten”. 

 

Magnus Lindell påpekar att när nya produkter tas fram så sätts ett mål upp att produkten ska 

vara 20 % billigare än föregångaren och att det då gäller att nå dit. 

 
Magnus Lindell, ekonomichef på BT Svenska, upplever inte att de haft några konflikter med 

varken BT eller Toyota. Han menar att det sällan blir konflikter eftersom det finns ett 

långsiktigt partnerskap, vilket gör att man inte vinner något på konflikter i det långa loppet. 

Dock påpekar han att det händer att saker och ting lyfts upp och man argumenterar utifrån en 

situation och sedan kan det lyftas upp till en högre chef.   

 

Dock påpekar Sanfridsson att det har uppstått en risk för konflikt sedan BT ingår i Toyota, 

eftersom det numera finns två säljkanaler. Dock har de två företagen olika kundbaser; BT:s 

kundbas kommer mestadels från branscher såsom dagligvaror och distribution, medan Toyota 

varit mer inriktade på industrin.  
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4.2 Volvo 

 

4.2.1 Företagspresentation 

 uppger på sin hemsida att företaget är en världsledande tillverkare av 

lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, marina och industriella drivsystem samt komponenter 

och tjänster till flygindustrin. Volvokoncernen tillhandahåller även kompletta finansiella 

tjänster. Koncernen har ungefär 80 000 anställda och bedriver produktion och försäljning i 25 

länder respektive på drygt 130 olika marknader. Eftersom vi har genomfört intervjuer på ett 

av företagets affärsområden, Volvo Lastvagnar, samt en av Volvos affärsstödjande enheter, 

Volvo Powertrain, sker närmare presentation av dessa (5 Dec, http://www.volvo.se).  

Karin Pettersson, Group Controller på Volvo Lastvagnar (intervju, 2005), berättar att Volvo 

Lastvagnar, Volvo Trucks (VT), är världens näst största lastbilsföretag och har ungefär 

20 000 anställda, dessutom är VT största affärsområdet i Volvokoncernen. Försäljning sker 

enligt en företagsbroschyr på företagets hemsida genom 700 återförsäljare på 130 marknader, 

där huvuddelen av försäljningen sker i Europa, respektive i Nord- och Sydamerika. 

Affärsområdet erbjuder även service till de lastbilar som säljs. Inom den lastbilsorienterade 

verksamheten i Volvokoncernen ingår även Renault Trucks och Mack Trucks, vilka köptes år 

2001 (5 Dec, http://www.volvo.se). 

 

Figur 7, Exempel på produkter ur Volvo Trucks sortiment, 
(http://www.volvo.com). 
 
Enligt Karin Pettersson kommer motorn i en tillverkad 

Volvo-lastbil, om man bortser ifrån den nyligen 

förvärvade verksamheten Mack Trucks, uteslutande ifrån 

Volvo Powertrain (VPT). På Volvos hemsida förklaras att Volvo Powertrain samordnar 

Volvos drivenhetsverksamheter och förser Volvokoncernens affärsområden med 

drivlinekomponenter som dieselmotorer, transmissioner och axlar. Det ekonomiska utbyte 
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som Volvo Powertrain är involverat i 

utgörs enligt Anders Lindahl, controller 

på Volvo Powertrain (intervju, 2005), 

enbart av intern handel inom 

Volvokoncernen.  

Figur 8, Exempel på drivlina, dvs. motor, kardanaxel, växellåda och bakaxel, ur Volvo Powertrains 
sortiment, (http://www.volvo.com). 

 

4.2.2 Volvos Internprissystem 

Figuren nedan beskriver några av de aktörer som är verksamma i Volvos internprissystem. 

Volvo AB är moderbolag och ger via sina Financial Policies and Procedures riktlinjer om hur 

internprissättning skall gå till. Volvo Powertrain är en producerande enhet. Volvo Truck är 

också en producerande enhet men säljer vidare till återförsäljare som i sin tur säljer till 

slutkund. 

 Volvo AB 

Volvo Power 
Train Volvo Truck  

Extern 
Leverantör 

Slutkund 

Värdekedja 

 
Figur 9, egen schematisk bild över internhandel i Volvo. 
 

Enligt Anders Lindahl (intervju, 2005), Controller på Volvo Powertrain, är internpriserna 

inom Volvo baserade på en fullkostnadsfilosofi. Det viktigaste enligt Lindahl är att hela 

kostnaden för att tillverka en produkt tas ut när den säljs vidare och att man inte lägger något 

vid sidan om. Det finns riktlinjer för hur priser skall sättas inom koncernen, menar Lindahl, 

 55



 

även om dessa regler, kallade FPP eller Financial Policies and Procedures, inte bestämmer i 

detalj hur priser skall sättas. Lindahl menar att dessa regler krävs som grund att stå på ”så att 

man inte behöver bli ovänner varje gång man träffas”.  

 

Anders Lindahl berättar att inom ramarna för Volvos fullkostnadsfilosofi beräknar Volvo 

Powertrain (VPT) standardsjälvkostnadspriser ut en gång om året. Denna process är tung 

eftersom alla kostnader skall rymmas i kalkylen för att Volvos andra bolag skall kunna ta ut 

rätt pris ifrån kund. Det finns flera skäl till fullkostnadsfilosofin, bl.a. menar han att det är 

viktigt att underlätta en korrekt prissättning i senare led, men också att ingenting skall 

glömmas eller för den delen gömmas undan i kalkylen. Om inte VPT tar ut en ersättning för 

alla kostnader uppstår ett minus någonstans samtidigt som man ser att man inte har rätt pris på 

produkten. Det är viktigt att ha bra koll på marginaler inom VPT, eftersom har man väl satt ett 

pris mot kund så är det svårt att ändra det (priset mot slutkund). ”Vi skulle nog inte klara av 

att genomföra mer än en framräkning av standardsjälvkostnadspriset under ett år, då våra 

system är alltför omoderna och trögrörliga.”. 

 

Karin Pettersson (intervju, 2005), Group Controller på Volvo Trucks, menar att det är enligt 

FPP som kalkyler görs som sedan står till grund för internpriset. Hon menar dock att VPT 

även tar ut en marginal för att täcka sin kapitalkostnad. 

  

Håkan Andreasson (intervju, 2005), skatteavdelningen Volvo AB, menar att de enskilda 

enheterna har stor frihet att sätta sina egna priser inom koncernen. För de olika enheterna kan 

det ur flera aspekter vara ointressant var någonstans en vinst görs, men Andreasson påpekar 

att det är hans avdelnings uppgift att se till att alla enheter följer lagar och regler för transfer-

prissättning i de olika länder där verksamhet finns. Ur ett koncernperspektiv kommer vinster 

att göras i moderbolaget, vilket får honom att tro att det finns ett ointresse för internprisfrågor 

i organisationen. Samtidigt, menar Andreasson, som ett lågt pris kan leda till konflikt med den 

lokala skattemyndigheten för en alltför lågt värderad skattebas, kan ett högt pris leda till höga 

tullavgifter, vilket påverkar produktens lönsamhet även ur koncernperspektiv.  

 

Internpriser sätts i VPT en gång om året, varför effektiviseringar i produktionen leder till att 

enheten gör ett bättre resultat medan ökade kostnader leder till ett dåligt resultat. I det fall 

effektiviseringar görs så kommer dessa kunden tillhanda alltså först efter att internpriserna 

reviderats ner i samband med det årliga bestämmandet av standardsjälvkostnadskalkylen. Om 
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det sker förändringar av VPTs kostnader till följd av tex en höjning av materialpriser, eller 

förändringar i valutor, så höjs inte internpriset till kunden utan denna höjning kommuniceras 

på andra sätt såsom rapporter, möten etc. 

 

4.2.3 Kalkylens utformning 

Enligt Andreasson råder i Volvo en självkostnadsprincip även om han menar att denna inte är 

fullständig. Det som ingår är i första hand materialkostnader och frakter men också olika 

lönekostnader, direkta och indirekta. Det som saknas är produktutvecklingskostnader och 

administrationskostnader. Pettersson menar också att det i grunden är ett självkostnadstänk 

som styr kalkyleringen inom Volvo, och som exempel på en säljande enhet används Volvo 

Power Train (VPT), där självkostnaden innehåller alla kostnader som en produkts tillverkning 

medför samt en viss procentsats eftersom de har ett vinstkrav på sig. Vidare menar hon att hon 

saknar insyn i hur exempelvis VPTs självkostnadskalkyler är uppbyggda och säger 

att ”Självkostnadskalkyler kan man göra på hur många sätt som helst”. ”Den här kostnaden,  

vilken produkt ska den ligga på, det finns ju ABC-tänkande och det finns till vilka schabloner 

du vill egentligen.”. Trots att hon inte har insyn i systemet litar hon på VPTs kalkyler. Vidare 

tar hon upp ett exempel på engångskostnader som är svåra att fördela; ”… omställnings-

kostnader, om de lägger ned en fabrik nånstans, vem ska det drabba? Vilka produkter, är det 

de produkterna som byggdes i den fabriken eller ska de slå ut det på alla deras produkter…”.   

 

Lindahl beskriver självkostnadskalkylen som används i VPT enligt följande. 
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dM  
Materialomkostnader 
dL  
Löneomkostnader 
Kapacitetskostnadspålägg 
Produktunderhållningspålägg 
Garantikostnadspålägg 
Kassationer 
Justeringar 
Omkostnader  
Handelskostnader 
Startpålägg för nya produkter 
Forskning och Utveckling 
Kalkylmässig ränta 
= Standardsjälvkostnad 

 
Figur 10, modell enligt Lindahl över Volvo Powertrains standardsjälvkostnad. 
 
 
Till grund för dessa beräkningar ligger två antaganden; volym och valuta. Volymen 

bestämmer kunderna genom att de berättar hur mycket de tror sig kunna sälja kommande år. 

Valutan måste också tas hänsyn till genom att man bestämmer i vilken valuta som inköp 

kommer att ske. VPT ägnar sig dock inte åt att spekulera i valutor utan det är något som sköts 

efter riktlinjer från finanssidan på Volvos huvudkontor.  

 
Direkt material utgörs av dels det som produceras inom VPT men också sådant som köps in 

vilket kan vara en komplett produkt eller en del till en produkt. Materialomkostnader kan 

bestå av tex inköpsomkostnader och verktyg som finns ute hos leverantörer vars kostnader 

VPT står för. Dessa fördelas som ett pålägg på produkten via olika nycklar och man skiljer 

normalt mellan direkta och indirekta kostnader. Direkt lön innebär att någon står vid en 

maskin och utför en operation som är tidsbestämd. Löneomkostnader utgörs av indirekta löner 

såsom förrådspersonal och underhållspersonal, men också utbildning, energi, underhåll, IS/IT, 

samt en del köpta tjänster såsom vakttjänster.  Vidare har VPT pålägg för produktunderhåll 

och garantikostnader. Kapacitetskostnadspålägget motiveras med kostnader som inte ingår i 

den normala verksamheten men utgör engångskostnader varje år. ”Vi har ju räntor på 

pågående investeringar och omkostnadsföringar i samband med investeringar.”. Kassationer 

innebär produkter som man tvingas kassera, dvs. kasta därför att något fel uppstått. 

Justeringar är sådana produkter som man lyckas rädda genom justeringar. Lindahl menar att 

omkostnader innebär en stor post och består av flera faktorer där de två mest framstående är 

avskrivningar på byggnader och maskiner. Vidare tar Lindahl upp handelskostnader som en 
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egen post i standardsjälvkostnadskalkylen. Dessutom läggs kostnader för forskning och 

utveckling samt startkostnader, vilket inbegriper både nya och utvecklade äldre produkter, till 

den övriga kalkylen. Den kalkylmässiga räntan motiveras med kostnader för kapital bundet i 

varulager, byggnader, maskiner etc. Det är dock bara en kalkylmässig ränta då de verkliga 

räntorna tas hand om av andra avdelningar. ”Vi tar betalt för den, men har ingen kostnad mot 

den.”. 

 

4.2.4 Hur Internpriser bestäms 

Vi börjar med att se på hur internprissättningen generellt genomförs i Volvokoncernen, vilket 

Lindahl beskriver med att ”inom Volvo finns FPP- Financial Policies and Procedeurs,[där] 

står bland annat hur man ska sätta priser, inte i detalj dock.”. Andreasson beskriver intern-

prissättningen inom Volvokoncernen med att; ”Operationellt så, det ansvaret har de olika 

affärsenheterna.”.  Vidare säger samme intervjuperson ”De [olika enheter inom koncernen] 

har alltså en frihet att sätta sina priser som de själv vill.”. Dessutom menar Andreasson 

att ”mätning och styrning av de operationella enheterna är ner till operativt resultat”. 

Sammanfattningsvis har Volvokoncernen alltså ett regelverk uppbyggt kring en strategi om 

decentralisering av beslutsfattande och delegering av resultatansvar. 

 

Lindahl på en av Volvokoncernens så kallade Business Areas, Volvo Power Train, VPT, har 

följande uppfattning. ”[Vi] fångar alla kostnader vi har och försöker få ned dem på alla våra 

produkter, får en fullkostnadskalkyl på varje motor, detta är vad kunden får betala.” .  

 

”Eftersom vi är en enhet som binder mycket kapital i byggnader och maskiner 

och varulager och så vidare, vår balansräkning är rätt tung på den sidan [dvs. 

aktivsidan i balansräkningen]. Vi säger också att vi ska ha någon slags return 

på kapitalet så därför kan man lägga på en marginal och då får vi vad vi kallar 

för ett internpris…”.  

 

Pettersson menar att VPT har ett förräntningskrav på sig ifrån huvudkontoret som innebär att 

det måste förränta det kapital de binder i produktionen, men VPT skall också ge en avkastning, 

en vinst. ”Så man kan säga att det är standardjälvkostnadskalkylering plus en viss 

procentsats.”. Sammanfattningsvis är VPT en enhet med resultatansvar och egen utformning 

av de kalkyler som ligger till grund för internprissättningen. 
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Lindahl framhåller att ”fullkostnad handlar [om] att så neutralt som möjligt lägga kostnaden 

på en produkt, vad som oftast är problemet är vem ska bära den kostnaden”. Pettersson 

menar att det kan vara problematiskt att fördela engångskostnader. Hon tar upp ett exempel 

med en nyutvecklad 9-liters motor som medför extrakostnader till följd av omställningar i 

produktionen. Dessa kostnader fördelas enligt FPP ut på normalårsbasis dvs. delas upp på fem 

år, vilket innebär att snittet slås ut på två år bakåt, innevarande år samt två år framåt. 

Problemet menar Pettersson uppkommer med en ny produkt som inte har funnits i produktion 

tidigare. Enligt regeln fördelas extrakostnaderna på de två tidigare år då produktion inte skett. 

 

 ”Detta året är det kanske tre av tolv månader så då blir det kanske tretusen 

produkter som man ska sälja då, nästa år kanske femtusen, året därefter kanske 

sjutusen. Femårssnitt på det blir ju ingenting.”. 

 

Pettersson upplever att hennes enhet Volvo Trucks, VT, får bära alla produktionskostnader i 

ett tidigt skede, eftersom snittet jämnas ut allteftersom fler produkter tillverkas. Vidare menar 

hon att detta försvårar prissättning i VT eftersom det uppstår en situation där priser på inköpta 

produkter fluktuerar. Sunt förnuft säger henne att prissättningen från VPT inte är rimlig vilket 

medför att VT får rabattera 9-liters motorn för att kunna sälja den.  Pettersson menar att det 

skulle vara att föredra att VT betalade VPTs extrakostnader i samband med en ny produkt på 

sidan av för att undvika ovannämnda problem. Lindahl menar att ”avsikten hos Volvo alltid 

har varit att tala om den totala kostnaden, att ingenting läggs vid sidan om.”. Vidare menar 

Lindahl att ” det viktiga är att de [kunderna] vet om vad kostnaden för den här produkten är, 

så att de kan ta rätt pris ut till deras kunder”. ”Sen finns en annan poäng och det är att man 

även sätter press på business areorna att de håller uppe priset, att man ska ha rätt 

marginaler.”. 

 

Pettersson tar upp ett annat exempel på engångskostnader som gör att VTs konkurrens-

situation försvåras. Sedan uppköpet av Mack Trucks och Renault Trucks 2001 har koncernen 

sökt utnyttja synergier som möjliggjorts genom samgåendet. Lindahl menar att utnyttjandet av 

synergier gynnar alla parter på sikt. Dessa synergier är enligt Pettersson möjliga att realisera 

inom VPT till vissa engångskostnader som sedan belastas VT. Det som Pettersson reagerar på 

är i första hand kalkylprincipen att dessa kostnader belastas innevarande år och inte delas upp 

såsom fallet var i exemplet ovan. ”Vi vill inte ha det att produktkalkylen hoppar för att det är 
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extrema omställningskostnader eller vad du vill ett visst år och inte ett annat till exempel, 

utan vi säger att vi tar ett jämnt snitt.”  

 

Vidare beskriver Lindahl hur vinster uppkommer i Volvos internprissystem med att ”[Vi] har 

inget marknadspris på våra produkter, priset upplevs på ett speciellt sätt, kunderna är aldrig 

nöjda, de tycker att priset alltid är för högt- så är det och kommer alltid att vara.”.  

 

”Om vi tex sänker priserna på vårt material så får Powertrain det som resultat 

under året, vi ser att det går bra. Sen när priserna fryses nästa gång i september, 

då är det ju lägre priser som fryses och då kommer ju standardcosten [att 

sjunka]…”.  

 

På detta sätt uppkommer vinster hos VPT och effektiviseringar kommer kunderna tillgodo 

först efter den årliga revideringen av internpriserna. Pettersson uttrycker en frustration över att 

kostnadseffektiviseringar inte kommer VT tillgodo, då Pettersson menar att VPT borde styras 

efter dess förmåga att sänka kostnader för att VT i sin tur skall kunna erbjuda ett konkurrens-

kraftigt pris på marknaden. Detta menar Pettersson inte har direkt med internprissättning att 

göra, men menar att VT blir lidande av att kostnadseffektiviseringar inte kommer de tillgodo 

och menar att VT inte kan påverka priserna i den interna handeln samtidigt som VT 

begränsats till att göra affärer med VPT. Samtidigt är Pettersson medveten om att extern 

upphandling av motorer skulle åsamka en betydlig skada på organisationen som helhet. Den 

skada som skulle uppstå beskriver Lindahl  

 

”det är ju svårt för oss att plocka ut och säga att den här motorn är billigare att 

köpa och så köper man den istället för att tillverka den, då faller ju allt det 

andra också, för vi håller ju på att prissätta hela paketet”.  

 

Vidare menar Lindahl att ett flertal fasta kostnader skulle förbli oförändrade trots att man skär 

tillbaka på produktionen av en viss produkt, vilket skulle medföra ökade tillverknings-

kostnader för resterande produktsortiment. Vidare finns det andra faktorer som komplicerar 

bilden ytterligare såsom garantier och service. Samtidigt menar Lindahl att  

 

”Vi har idag ett stort spann av motorer och jag kan känna att en motor är lite för dyr 

medan andra motorer relativt sett med konkurrenternas är lite billigare. Då kan 
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internkunden höja priset på sina vagnar med den motorn i men sänka på de andra. Vi 

kan inte göra det avvägandet.”.  

 

4.2.5 Information i internprissystem 

Pettersson menar att VT inte får tillräckligt med information ifrån VPT, ”Det tror jag hänger 

samman [med] att vi är interna, vi ställer inte samma krav som inom ett externt kund-

leverantörsförhållande.”. På frågan vilken typ av information VT skulle efterfråga svarar 

Pettersson ”mer det här hur de har kommit fram till priset, vad är bakgrunden, varför blev 

den så dyr och varför sjönk inte den mer i pris i jämförelse med tjugohundrafem och 

tjugohundrasex tillexempel.”. På frågan vilken information som VPT delar med sig av i 

samband med intern handel säger Lindahl ”Till våra kunder visar vi inte hela kalkylen, det 

medför ett belopp” dvs. inte hela kalkylen redovisas utan enbart en sammanfattande 

prisuppgift. Vidare berättar Lindahl ”[Vi] kan tala om hur mycket materialet är, 

garantipålägg, den diskussionen kan man ta ...”. Lindahl fortsätter  

 

”vi talar mycket om transparens så vi döljer egentligen inte någonting.[Men] 

det är ingen som har nytta av att känna till allt, i material kan det finnas 

trehundra ingående prylar.”.  

 

Istället menar Lindahl att man för en diskussion där man ”Tittar på tillverkningen, vad är 

effektiviseringen för det, material- hur man förhandlar ner priserna.”.  

 

Vidare menar Pettersson att ”Sen har man extramöten för att försöka klara ut det här och sen 

säger vi alltid att de är för sena.”. Detta möte sker enligt Pettersson rum i samband med 

fastställandet av affärsplanen.  

 

”vi har en process där vi har tagit initiativ till att skicka ett 

målbrev/utmaningsbrev till VPT, vi vill ju att de tar hänsyn till våra krav och 

önskemål. Utmaningsbrevet till VPT har vi fått svar från dem på och ett möte 

har hållits där vi gått igenom hur de ser på saker och ting, då har själva 

prisbrevet kommit.”.  
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Prisbrevet är enligt Pettersson det dokument som kommunicerar det kommande årets priser. 

Lindahl beskriver en annan typ av möte ”Vi har nåt som kallas Global Product Board, tror 

att man träffas fyra gånger om året. Där tas upp beslut om vilka produkter, andra projekt, 

kostnadsutvecklingen diskuteras osv. Kunderna tar upp om de är missnöjda.”.  

 

Lindahl beskriver nackdelar med systemet idag; ”Vi får ju inte slumra in. Hos externa kunder 

blåser det nog mer på det sättet men våra kunder håller oss under tukt och förmaning också, 

så att vi känner väl inte riktigt av draget på marknaden, det är väl det enda.”.  

Lindahl tar också upp agerandet vid förändring av råmaterialpriser  

 

”Varje kvartal tittar vi hur det har utvecklats hos oss och då rapporterar vi 

materialprisutvecklingen ut till våra kunder och räknar ut en procentsats, hur 

många procent som det påverkar.”.  

 

Vidare berättar Lindahl att även förändringar i de två grundförutsättningarna Volym och 

valuta rapporteras till kunden kvartalsvis. Detta görs för att kunderna skall kunna göra 

justeringar på sina produkters priser om de vet avvikelsen i produktpriserna på de produkter 

som köps in från VPT varit stora. ”Vi [VPT] ändrar alltså inte våra kostnader [som ligger till 

grund för internpris] själva under året men vi lämnar information till våra kunder om att 

ändra sin cost [om avvikelserna varit stora]”. Gällande de olika faktorerna berättar Lindahl 

följande  

 

”Valutan rapporterar vi både om den går upp eller ned. Volymen, rapporterar 

vi oavsett, men jag tror inte att man gör ändringar om volymen går upp. Om 

volymen droppar, för det är negativt, gör man det, det finns speciella regler för 

det.  Materialpriser, det är väl också om det är plus och minus här.”. 

 

 Lindahl påpekar dock att ”Vi lämnar bara informationen, vi vet inte vad kunden gör alltid, 

för de köper ju sitt eget material och så vidare.”.  

 

Pettersson uppger att VT har bättre tillgång till information sedan målbrevet/utmaningsbrevet 

skickades till VPT. Vidare säger intervjupersonen att rationaliseringskraven inte mötts men 

denne menar att detta kan bero på tidspress. Angående den information som VT lämnar ut till 

VPT i samband med beställningar säger Pettersson att ”Vad de frågar oss om är egentligen, 
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de måste kunna bedöma sina volymer, hur många motorer/växellådor/axlar kommer VT att 

vilja ha av oss i flera år framåt.”. Vidare berättar Pettersson att  

 

”ärligt talat klagar de ibland på att vi inte är tillräckligt snabba på att ge den 

informationen till dem, att de får det där underlaget så att de vet vad de ska 

räkna med framåt, hur många och vilka typer de ska tillverka egentligen.”.  

 

Andreasson uppger att ingen planerad kommunikation sker mellan skatteavdelningen och de 

olika enheterna i koncernen vad gäller den operativa internprissättningen. Men, menar 

Andreasson ”Jag har ju naturligtvis kontakter ibland när det blir en skattefråga av det… När 

vi kan förutse att det ska bli en skattefråga av det…”. Om det rör sig om skattefrågor menar 

Andreasson  

 

”Där får man titta över; hur är ert sätt att sätta priser. Tar ni rätt hänsyn till 

varje lands [legala] situation [och föreskrifter gällande internprissättning]”.  

 

Den information som ligger till grund för dessa diskussioner menar Andreasson är vanlig 

siffermässig rapportering såsom bokslut och prognoser som redan granskats av interna 

revisorer. Vidare svarar Andreasson följande på frågan om enheter undanhåller information 

ifrån skatteavdelningen ”Nej, eller vi vet ju om att sådana där saker finns, man kan se igenom 

det rätt väl.”. Andreasson påpekar dock att skattefrågan är frikopplad eller parallell med 

internprissättningen i den operativa verksamheten.  

 

Enligt Lindahl sker inget uttryckligt samarbete gällande slutpriser. Han menar att kundernas 

produkter är komplicerade och innehåller delar ifrån många andra leverantörer vilket skulle 

göra ett sådant samarbete svårt att genomföra. 
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5 Analys 
 

I detta avsnitt ämnar vi diskutera den teori vi samlat in och tidigare presenterat och jämföra 

med den empiri som presenterats i referensramen. Vi har valt att dela upp analysen i tre delar 

utefter de problemfrågor som presenterats i samband med syftet.  

 

5.1 Hur ser internprissystem ut och vilken information förekommer 

Det första avsnittet behandlar vilken information som används i internprissystem. Vi söker här 

kartlägga, genom att jämföra olika teoretiska perspektiv med våra intervjurespondenters, 

vilken information som används. För att göra detta menar vi att referensramens ansatser kan 

användas för att sätta in ämnet internprissättning i ett sammanhang. Vidare kommer vi att 

diskutera vilka kalkyler som förekommer och hur dessa kommuniceras, hur marginaler 

kommuniceras och motiveras, vilka problem som förekommer i internprissystem samt vilken 

övrig information som återfinns i internprissystem.  

 

5.1.1 Ansatser 

Grunden till internhandel, dvs. att ett företags enheter handlar med varandra och inte med 

marknaden, är enligt transaktionskostnadsansatsen att transaktionskostnader minimeras. Detta 

menar vi kan kopplas ihop med Merchant & Van der Stedes (2003) tankar kring att 

försäljnings- och marknadsföringskostnader sparas in vid intern handel. Dessutom innebär 

kontraktering på marknaden sökkostnader utöver ovannämnda kostnader. Eftersom ett företag 

på så sätt kan hålla lägre kostnader än en konkurrent som kontrakterar på marknaden, tolkar vi 

det som att företaget på längre sikt får konkurrensfördelar gentemot den marknadsstyrda 

organisation som väljer att ständigt kontraktera externa aktörer. Hos båda våra fallföretag 

bestäms internpriset en gång om året, eftersom det i intervjuerna framkommit att systemen är 

tungrodda, vilket innebär att ändringar tar för mycket resurser i anspråk. Här ser vi en tydlig 

koppling med Williamsons (1981) syn på transaktionskostnadsansatsen. Ständiga ändringar i 

internpriset innebär att förhandlingar förs mellan inblandade parter och att nya kontrakt skrivs. 

Detta innebär att kontraktskostnaderna blir höga och att det, genom ett fast internpris, går att 

spara både tid och resurser, vilket medför låga transaktionskostnader i ett sådant avseende.  
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Även om transaktionskostnadsansatsen kan fungera som en förklaring till intern handel såsom 

förklarats ovan, anser vi den inte tillräcklig för att en full förståelse ska kunna uppnås. Om 

transaktionskostnadsansatsen förklarar uppkomsten av internhandeln, menar vi att nätverks-

ansatsen tar vid och förklarar utformningen av samarbetet mellan parterna såsom förklaras 

nedan. Noorderhaven (1995) menar att uppkomsten av nätverk sker då båda parter har något 

att vinna på ett samarbete. Håkansson & Snehota (1989) utvecklar detta och menar att företag 

väljer att samarbeta eftersom den kontext de verkar i, ofta karakteriserad av ett fåtal aktörer, 

tvingar företag till att samverka för att uppfylla sina respektive mål, vilket vi för företag 

förutsätter vara vinstmaximering. Samma författare menar vidare att företag som väljer att 

samarbeta utvecklar handlingsmönster som syftar till att utnyttja varandras respektive resurser 

och länkar ihop företags aktiviteter. På både Volvo och BT har vi sett utvecklade mönster för 

hur samarbete skall ske inom respektive koncern. Dessa menar vi har utvecklats utifrån 

erfarenhet, dessutom har relationer byggts upp. I Volvos fall finns uttryckliga möten i form av 

Global Product Board, dokument i form av utmaningsbrev och kvartalsvisa rapporter etc som 

formats att utgöra ramarna för ett fortsatt samarbete där båda aktörer i internprissystemet 

utvecklas, nyttjar varandras resurser och söker maximera den egna enhetens vinst. I BTs fall 

ger försäljningsorganisationen kontinuerlig information om marknadsförhållanden till den 

organisation som sätter priser i koncernen, vilket också är en form av samarbete som i högsta 

grad påverkar koncernen. En av de faktorer Birnberg (1998) beskriver som viktiga för ett 

samarbete är Commitment vilket vi funnit vara en viktig faktor för båda fallföretagen. Att 

avbryta samarbetet är i båda fallen uteslutet eftersom det skulle innebära extern handel vilket 

skulle skada koncernen som helhet vilket i sin tur skulle skada de handlande parterna. För att 

även koppla till transaktionskostnadsansatsen skulle ett avbrutet samarbete leda till ökade 

transaktionskostnader i form av ökade sök-, kontrakterings- samt kontrollkostnader. Detta är 

knappast önskvärt hos något av de studerade företagen. Ett fortsatt samarbete hos exempelvis 

Volvo innebär minimala sökkostnader då samarbetspartnern är given. Kontrakteringskostnad, 

dvs. hur priserna sätts, innebär i Volvos fall att VPT kommunicerar nästa års priser via ett 

prisbrev, vilket innebär en mycket låg kontrakteringskostnad. Däremot menar vi att kontroll-

kostnaderna är oförändrade då regelbundna möten sker, rapporter skrivs, utmaningsbrev 

skickas etc som syftar till att utvärdera leverantörens prisutveckling.   

 

Powell (1987) menar tillsammans med andra författare att företag idag är mer beroende av 

sina leverantörer och att detta skulle ge upphov till fördjupat samarbete mellan företag och 

dess leverantörer. Även Volvos verksamhet menar vi kan förklaras utifrån ett nätverks-
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perspektiv. Det är otänkbart att bryta samarbetet mellan VT och VPT såsom framgått i 

empirin. Vidare menar vi att Volvo berörs på samma sätt som andra verkstadsföretag av 

ökande materialkostnader vilket exempelvis innebär att materialanvändningen behöver 

planeras och samordnas för att sänka de gemensamma kostnaderna som innefattas av 

materialanvändning. Dessa två faktorer tillsammans medför att Powells antagande stämmer 

om att djupare samarbete mellan kund och leverantör är att föredra. Detta djupare samarbete 

kan tydliggöras och säkras genom investeringar i respektive aktörs verksamhet, vilket sänder 

ut signaler om säkerhet i det att produktionen flyter på, samt att den andra parten är att lita på 

och inte kommer att ändra inställning med kort varsel. I BT är denna typ av teoriapplicering 

mindre tydlig som när den appliceras på Volvo. Det finns inte ett tydligt samarbetstänk i BT 

även om flera av nätverksansatsens grundläggande faktorer såsom osäkerhet, förtroende och 

commitment kan tydligt ses vara tillfredsställda, även om detta inte skett med de medel som 

allmänt används inom nätverksteorin. Samarbetet mellan kund- och leverantör har snarare 

skett via en mellanhand, företagsledningen. Detta leder oss snarare att beskriva BT som en 

hierarkisk organisation där hänsyn tas till de ämnen som tidigare presenterats i samband med 

transaktionskostnadsansatsen, nämligen kostnadsminimering till följd av minskade sök- och 

kontraktskostnader.   

 

5.1.2 Koncernperspektivet 

Merchant och Van der Stede (2003) tar upp vinstförflyttningar som ett syfte med intern-

prissättning. Författarna menar vidare att vinstförflyttningar är en funktion av de 

skatterättsliga aspekter som reglerar den interna handeln inom internationella företag. Både 

Forssman och Andreasson på BT respektive Volvo berättar att deras interna regler gällande 

internprissättning till stor del bygger på de lagar och förordningar som gäller för länderna 

lokalt men även de internationella regler som finns. Forssman nämner att BT stödjer sig på 

OECDs Transaction Net Margin metod, medan Andreasson aldrig nämner vilka specifika 

regler som stått till grund för regelsättningen i Volvo. Istället poängterar han att Volvo, som är 

en mycket internationell koncern, måste ta hänsyn till alla de lokala regler som gäller i de 

länder företaget är verksamt. Vidare får vi av Andreasson veta att skatteaspekten på intern-

prissättning är relativt frikopplad den operativa prissättningen. Skatteavdelningen på Volvo 

övervakar bara rapporteringen och ingriper om en enhet visar en orimligt hög eller låg vinst 

eftersom dess uppgift är att övervaka att lagar och regler följs i hela den internationella 

verksamheten. Vidare berättar Andreasson att det sker att enheter döljer viss information, men 
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att anställda på skatteavdelningen kan se igenom sådana saker. Detta ser vi som ett tydligt 

exempel på principal-agent problematik; den enhet som har det övergripande ansvaret för 

skatter och vinstförflyttning är i det här fallet principal medan de olika enheterna i världen är 

agenter. Det är principalens uppgift att se till att agenterna följer de lagar och förordningar 

som gäller för internprissättning i sina respektive länder. Information gällande lagar och 

förordningar i de respektive länderna kan skatteavdelningen söka upp men information 

gällande en enhets försäljning och kostnader är något som agenten har bättre insyn i än 

principalen i detta fall. Därför måste principalen söka motivera agenten att dela med sig av all 

relevant information så att inte principalen ställs inför rättsliga problem ifrån den lokala 

skattemyndigheten. Ett sätt att motverka intressekonflikter är att se till att båda parter har 

samma mål, eftersom organisationen då är målkongruent såsom beskrivits av Merchant & 

Van der Stede (2003).  

 

Den informationsasymmetri vi uppmärksammat i fallföretagen tar sig olika uttryck hos BT än 

i Volvo eftersom BT:s koncernledning bestämt att den producerande enheten skall dela med 

sig av sitt bruttobidrag till säljorganisationen. Att det överförda bidraget stämmer, kan 

bekräftas av att respektive säljorganisation har rätt att få uppgifter om den producerande 

enhetens produktionskostnader, om än inte i detalj. Därmed är det möjligt för dem att räkna ut 

och kontrollera att överfört bidrag är korrekt. Dessutom har vi fått uppfattningen om att 

tankarna om konsoliderat bidrag är så pass djupt rotade i hela BT-koncernen, att 

organisationens parter håller sig till sanningsenlig information. Vi menar att risken för att 

informationsassymetri utnyttjas på ett för ena parten felaktigt och opportunistiskt sätt är 

betydligt större då BT fakturerar Toyota och vice versa. Det beror på att de inte har samma 

utpräglade bidragstänk och inte är lika vana av internhandel, företagen har ju som bekant 

endast funnits inom samma koncern sedan år 2000.       

 

5.1.3 Kalkyler 

Till grund för ett internpris ligger ofta en kalkyl. Enligt Anthony (2000) syftar kalkyler på att 

återspegla resursåtgången i tillverkningen av en produkt. Andersson (2001) har presenterat 

den så kallade kostnadstrappan som fungerar som en grundmodell vad gäller kalkylunderlag. 

Det finns dock inga externa krav på hur en kalkyl skall se ut varför dessa kan ta olika former i 

olika företag. Detta har framkommit i vår empiri där två verkstadsföretag har presenterat två 

relativt olika synsätt på hur kalkyler kan utformas. Vi väljer här att återigen presentera 
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Anderssons (2001) kalkyltrappa för att läsaren skall kunna följa vårt resonemang i 

diskussionen kring fallföretagens kalkyler. 

 

 
Figur 11, Anderssons Kalkyltrappa. 
 

BT har ett uttryckligt fokus på tillverkningskostnad som kalkylinstrument, medan Volvo valt 

ett fullkostnadssynsätt där alla kostnader inkluderas. Nedan presenteras BTs kalkylunderlag. 

 
Figur 12, BT:s standardkostnadsupplägg. 
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De kostnader som BTs kalkyl fokuserar på, är främst de som tillverkningen medför. Detta 

innebär att direkta och indirekta materialomkostnader dominerar tillverkningskostnaden. 

Vidare fördelas personalkostnader, såväl direkta som indirekta, genom olika fördelnings-

nycklar. Dessa personalkostnader innefattar främst tjänster som har anknytning till 

produktionen men inbegriper även tjänstemannakostnader på högre nivå. Det som inte tas 

med i kalkylen är främst försäljningskostnader, och vi uppfattar att orsaken är att 

försäljningen sker internt och inte externt vilket innebär att försäljningskostnaderna är relativt 

låga. Därmed behöver BT Products inte lägga ned lika stora resurser på att bearbeta kunden 

utan priserna sätts istället i samarbete med företagsledningen. Detta är i linje med Sekkenes et 

al (2004), vilka menar att internpriset bör vara lägre än ett marknadspris i och med att 

transaktionskostnaderna blir lägre inom en organisation.  

 

Forskning och utveckling är en kostnadspost som inte inkluderas i tillverkningskostnaden, 

utan belastar istället BT centralt. Detta kan bero på att forsknings- och utvecklingskostnader 

är svåra att direkt hänföra till de respektive existerande produkterna, eftersom forsknings- och 

utvecklingskostnaderna ofta är hänförliga till de framtida produkterna. Således belastar de inte 

befintligt produktsortiment. Att en sådan fördelningen sker kan även förklaras av att BT har 

svårt att räkna fram sina produktutvecklingskostnader, vilket bekräftas av Sanfridssons 

påstående ”Är det någonstans vi har problem så är det vid kalkyleringen i tidiga utvecklings-

projekt.”.  

 

Target Costing innebär att kalkyleringen, planeringen etc. utgår ifrån ett riktpris som är det 

pris till vilket företaget tror sig kunna sälja X antal enheter. Denna riktkurs uppfattar vi som 

central i BT:s produktutveckling då företaget har som uttryckligt mål att en ny produkt skall 

vara 20% billigare att framställa än föregångaren. Detta menar vi trots att Sanfridsson 

uttrycker det som problematiskt att kalkylera vid utveckling av nya produkter. Vidare 

beskriver flera författare att Target Costing innebär att internpriset blir en funktion av 

riktkursen, utvecklingskostnaderna och produktens livscykel. Detta leder oss att uppfatta 

Target Costing som en statisk teori i det att den fokuserar på produktens kostnadsstruktur över 

tiden, men utan hänsyn till faktorer som påverkar internpriset. Ett internpris är i båda våra 

fallföretag fast eller åtminstone trögrörligt, eftersom våra respondenter menar att det blir svårt 

att prissätta i senare led, såsom vid handel med slutkund, om internpriset fluktuerar. Detta 

menar vi går att förklara med TC teorins statiska prissättningsförhållande, där det interna 
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priset inte får variera efter situationen såsom Ansari & Bell (1997) menar att fullkostnad med 

pålägg gör.  

 

Även om vi menar att författarna till TC litteraturen förklarar teorin som statisk, behöver detta 

inte vara fallet om kunderna är prisokänsliga. Ett exempel på detta i fallföretagens verksamhet 

är stålpriserna som påverkar respektive företags branscher väsentligt. Detta innebär att det pris 

som organisationen uttryckligen strävat efter inte går att hålla till följd av externa faktorer. 

Dock behöver detta inte innebära försäljningsbortfall om slutkunderna är prisokänsliga, dvs. 

har förståelse för att hela branschen måste höja priserna för att klara sig i konkurrensen. 

Resonemanget skulle innebära att TC teorin inte nödvändigtvis är statisk utan håller för 

prövningar ifrån externa faktorer. 

 

I Volvo sker enligt Pettersson arbete med målkostnadskalkylering i tidigare utvecklings-

projekt, men det används inte i bred omfattning i koncernen. Dock kan vi applicera Linds 

(2004) uppfattning om TC samarbete med tydlig nätverksinriktning. Enligt författaren bör 

aktörerna ha god insyn i varandras kostnadsstrukturer och förändringar i kostnader bör 

kommuniceras väl. Det mest framstående menar vi i Volvos samarbete är en kontinuerlig 

kommunikation via olika kanaler och i olika former som syftar till att dela kunskap om 

kostnadsstruktur och planer för kostnadssänkningar i organisationen.    

 

Vidare uppfattar vi att Target Costing förklarar utformningen av BT:s produktplanering och 

kanske främst kostnadsarbetet med denna. Dessutom menar vi att teorin om TC som sätt att 

förklara samarbete mellan VT och VPT också är relevant, men det bör nämnas att 

respondenterna uttrycker att TC arbete inte sker i stor utsträckning i något av företagen och att 

den teoribildning som förklarar fenomenet enligt vår uppfattning inte är helt entydig. 

Sammanfattningsvis är vår uppfattning om TC i internprissammanhang att den innebär en 

statisk prissättning. Även om vi gett exempel på situationer där den kan anpassas till 

förändringar i omvärlden, menar vi fortfarande på att TC utgör ett odynamiskt synsätt på 

internprissättning. 

 

Volvos kalkylunderlag ämnar täcka alla kostnader som uppkommer i en viss enhet. Detta 

medför ett annorlunda resonemang än det som förts i samband med BT.  
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Figur 13, Volvos standardsjälvkostnadsupplägg. 
 

Samtliga tre intervjupersoner har bekräftat att fullkostnad utgör grunden för kalkyler inom 

Volvo. Detta innebär att såväl försäljningskostnader som kostnader för forskning och 

utveckling inkluderas i kalkylen. Vidare innebär det att det befintliga produktsortimentet får 

bära kostnader för utveckling av framtida produkter vilket flera intervjuobjekt menar kan 

ifrågasättas ur ett fördelningsperspektiv. Detta lyfts fram av Merchant & Van der Stede (2003) 

som ett problem med självkostnadskalkylering eftersom priset då inte återspeglar den faktiska 

aktuella kostnaden av att producera en viss produkt. Lindahl på VPT menar att en enhet skall 

allokera kostnader så neutralt som möjligt, men menar att allokering av produkt-

utvecklingskostnader helt enkelt sker enligt de riktlinjer som föreskrivs i Volvos finansiella 

regelverk, FPP. Pettersson menar att det blir svårt för VT att bestämma priser på sina 

produkter mot kund då engångskostnader allokeras på befintliga produkter med resultatet att 

priser på inköpta produkter fluktuerar. Det som ovan beskrivits är en informationsproblematik 

där internprissättningen till följd av fluktuering kan ge fel signaler om en produkts sanna 

kostnad och att det därför krävs att den tillverkande organisationen sänder ut förklarande 

signaler över vad priset är uppbyggt av. Detta menar vi kan förklaras utifrån principal-

agentteorin, där det gäller för VT att motivera VPT att dela med sig av prisinformation för att 

VT skall kunna prissätta mot sina kunder på ett hållbart sätt. VT kan ses som principal här, då 

de lägger ut ansvaret för tillverkning av en viss produkt på VPT som utgör agent. Det är då 

upp till VT att motivera VPT att dels tillverka i den utsträckning som begärs men också att 

informera om tillverkningen på det sätt VT kräver.  
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Anders Lindahl, Controller på VPT, menar att det är viktigt att alla kostnader reflekteras i 

standardsjälvkostnadskalkylen för att underlätta för kunderna att i sin tur sätta ett pris mot 

sina kunder. VPT redovisar dock inte hela kalkylen för sina kunder utan bara en summa, dvs. 

ett pris, eftersom Lindahl menar att enbart materialdelen kan bestå av uppemot 300 rader. 

Detta menar vi är ett tydligt exempel på informationsasymmetri, där kalkylinformationen inte 

i dess helhet presenteras för kunderna utan en del information hålls inom VPT. Om vi ser till 

förhållandet mellan VT och VPT så kan detta uttryckas på flera sätt. Eftersom det förhåller sig 

så att VT lägger ut ansvaret för att tillverka produkter på VPT kan detta tolkas som att VT är 

principal som lägger ut ansvaret för att producera till VPT som i egenskap av agent utför 

tillverkningen. En sådan tolkning skulle innebära att principalen på ett eller annat sätt 

motiverar agenten att lämna ut önskad information. Å andra sidan kan VPT och VT ses utgöra 

agenter till moderbolaget Volvo AB eftersom de båda enheterna utgör så kallade Business 

Areas, affärsområden. I ett sådant förhållande har inte VPT ett ansvar gentemot VT att lämna 

ut information annat än det som normalt skulle krävas i ett kund-leverantörsförhållande. Detta 

skulle innebära annorlunda krav på information eftersom en extern kund söker nyttomaximera 

sin verksamhet. En extern aktör skulle kunna ställa högre krav på information eftersom de inte 

nödvändigtvis måste köpa av just denna leverantör. Att det inte rör sig om ett externt 

leverantör-kund perspektiv bekräftas av såväl Pettersson på VT som Lindahl på VPT, vilket 

medför att samarbetet sker utefter interna regler snarare än marknadsmässiga.  

 

I BT presenteras standardkostnader för centrala funktioner i koncernen samt för VD och 

ekonomiansvarig på respektive säljorganisation. Denna information skall underlätta 

möjligheterna att ta hem större affärer där marginalerna pressas i samband med att volymerna 

ökar. Dock kommuniceras inte hela den detaljerade prislistan av rädsla för att denna skulle 

kunna hamna i konkurrenters händer. Vidare nämns också att flertalet affärer inte kräver 

uppgifter om vilka marginaler den tillverkande enheten har. Vi kan dock konstatera att BT 

Products AB lämnar ifrån sig mer information till andra BT-Bolag än vad som lämnas till 

Toyota, vilket vi menar kan förklaras med att relationer byggts upp under längre tid vilket 

medfört en bättre insyn i varandras verksamheter än vad som är fallet med Toyota. 

Noorderhaven (1995) definierar som grunden för nätverkssamarbete att båda parter gynnas av 

ett långsiktigt samarbete. Detta är fallet i Volvo och leder oss att uppfatta samarbetet mellan 

VT och VPT som tydligt nätverksorienterat, dessutom är båda autonoma enheter med 

möjlighet att påverka kostnader och intäkter och de söker maximera sin vinst genom 
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samarbete. Trots att VT är missnöjda med vissa aspekter av samarbetet finns det ingen tanke 

om att byta leverantör eftersom båda parter gynnas på lång sikt av ett fungerande samarbete. 

Ett sådant tillvägagångssätt gynnar båda parter eftersom sökkostnader och kontraktskostnader 

minimeras, dessutom byggs ett förtroende upp och aktörerna kan ta del av varandras 

kunskaper och resurser. Vidare är det ur koncernperspektiv inte rimligt att anta att VT skulle 

byta leverantör eftersom man inte vill gynna sina konkurrenter, dessutom finns problemet 

med asset specificity vilket innebär att de är hänvisade till att använda sig av en viss 

leverantör bl.a. pga att VT investerat tid och resurser på samarbetet.  

 

5.1.4 Marginaler 

Merchant & Van der Stede (2003) menar att en förutsättning för att vinstansvarsområden skall 

vara motiverade att fortsätta sin verksamhet, är att det finns möjlighet att göra vinst. Med 

andra ord läggs en marginal på kostnaden för att tillverka en produkt. Anders Lindahl berättar 

för oss att VPT har ett kapitalförräntningskrav på sig från central nivå, vilket beror på att VPT 

binder mycket kapital i maskiner och byggnader. Utöver detta har VPT dessutom på sig ett 

avkastningskrav för hela verksamheten från moderbolaget. VPT har liksom VT ett resultat-

ansvar ner till rörelsevinst, dvs. de behöver inte bekymra sig om skatter och centrala 

administrationskostnader eftersom dessa sköts centralt i koncernen. Dessa förräntningskrav 

tyder på att Volvo vill täcka de flesta kostnader tidigt i värdekedjan för att dessa sedan skall 

ligga till grund för prissättning mot slutkund i VT. Både VT och VPT utgör 

vinstansvarsområden, dvs. de kan påverka både intäkter och kostnader enligt Merchant &  

Van der Stedes (2003) definition. Vilka marginaler en enhet sätter på sina produkter resulterar 

i att enheten gör vinst eller förlust och eftersom det är ett vinstansvarsområde är det också 

fullt rimligt att en vinst görs. Vidare är det en koncernintern fråga var, och hur stora, vinster 

som skall göras i koncernen. Den stora nackdelen menar vi med att enheter kan göra vinst är 

att enheter kan handla opportunistiskt och därmed göra vinst på övriga organisationens 

bekostnad. En fördel enligt flera författare är att den interna handeln, i fallet med 

vinstansvarsområden, innebär att enheterna handlar affärsmässigt eftersom de drivs av att 

maximera sin vinst. Detta kan innebära sänkta kostnader till följd av effektiviseringar vilket 

medför förbättrade marginaler.   

 

Peter Forssman på BT menar att det är viktigt att se till hela värdekedjans intjäningskapacitet 

för att sedan göra en 50/50 uppdelning av densamma mellan producerande organisation och 
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försäljningsorganisation. Marginalen i produktionsorganisationen kommer att behöva täcka 

försäljningskostnader och kostnader för forskning och utveckling innan resterande del utgör 

rörelsevinst för enhetens del. Marginalerna i försäljningsorganisationen, skillnad mellan ut- 

och inpris, behöver täcka försäljningskostnader. Den marginal som består efter försäljnings-

kostnader utgör enhetens rörelseresultat. BT har en annorlunda marginalpolicy än vad vi sett 

vara fallet i Volvo. Båda internprissystem syftar till att lägga marginaler tidigt i värdekedjan 

men utformningen och argumentationen för marginalerna är olika i de två företagen. I BT har 

de olika enheterna inte lika stor möjlighet att påverka sitt resultat, som fallet är i Volvo, 

eftersom kommunikation gällande internhandel alltid går via Europaledningen och enheterna 

därmed inte kan påverka varandra direkt. Detta uppfattar vi kan innebära att en del av 

enhetens motivation att maximera vinsten undermineras. Vi menar visserligen att risken för 

opportunism minskar, om enhetschefers belöningar är kopplade till resultat utan att de kan 

påverka intäkter och kostnader, men vi ser även att BT:s vinstansvarsområde får en sämre 

motivation gällande kostnadsrationaliseringar. Vidare innebär BT:s konsoliderade 

bidragssystem att vinster överförs från en enhet till en annan, att den säljande organisationen 

som inte haft någon påverkan på tillverkningen, förutom det antal ordrar som lagts, får 

tillgodoräkna sig den tillverkande enhetens resultat. Detta urholkar vidare de drivkrafter som 

eftersöks med vinstansvarsområdesindelning, samt decentralisering.  

 

5.1.5 Säker information 

Vi har valt att kalla sådan information som är återkommande och som tidsmässigt går att 

bestämma med relativt stor säkerhet för säker information. Detta beror på att företag ständigt 

kommer att utveckla nya produkter och lansera dessa på marknaden. Ett exempel på säker 

information menar vi är engångskostnader kopplade till nya produkter såsom startkostnader 

och omställningskostnader för nya produkter. Sådana kostnader är oundvikliga då nya 

produkter utvecklas och lanseras kontinuerligt.  I fallföretagens internprissättning innebär det 

att engångskostnader fördelas på existerande produkter såsom är fallet i Volvo, eller centralt 

såsom är fallet i BT. För att engångskostnader skall fördelas på ett bra sätt, i det fall 

kostnaderna belastas befintliga produkter, förutsätts att korrekt kalkyleringsunderlag finns att 

tillgå. Annars finns det risk för att kostnaderna fördelas ojämnt på existerande produkter och 

vissa produkter kan uppfattas som olönsamma trots att de i själva verket är lönsamma. Detta 

är essensen i det Cooper (1987) lyfter fram som problematiskt med kalkyleringen och vi 

menar att frågorna alltjämt är aktuella. Trots att det vi benämner som säker information består 
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av kalkylinformation väljer vi att framhäva det i denna uppsats eftersom vi menar att denna 

typ av information behöver klargöras i kalkylen och i kommunikationen mellan enheterna. 

Detta då en mottagare av en kalkyl skall kunna tyda och förstå vilka engångskostnader som 

placerats på vilka produkter och varför denna fördelning gjorts. Detta är viktigt eftersom 

kalkylen senare ligger till grund för internpriset och därför i hög grad påverkar det interna 

priset och i nästa led priset till slutkund. Då diskuterade engångs- och omställningskostnader 

för BT läggs centralt, kommer dessa inte att belasta de enskilda kalkylobjekten. Även om inte 

dessa kostnader blir hänförliga till de enskilda kalkylobjekten anser vi att det är viktigt att de 

blir synliga för organisationen som helhet för att främja målkongruens i organisationen. 

Genom att synliggöra dessa kostnader, skapas dessutom en kostnadsförståelse och en 

kostnadsmedvetenhet i organisationen. Pettersson på VT uttryckte frustration angående det 

sätt som VPT har valt att fördela kostnader för start och omställning på. Istället för att fördela 

engångskostnaderna på en tidsperiod om ett antal år placeras hela kostnaden på innevarande 

år. Detta menar Pettersson resulterar i att kalkylerna fluktuerar från år till år. Hon menar 

istället att kostnaderna skulle fördelas på en längre tidsperiod för att inte internpriserna skall 

behöva fluktuera mellan olika år eftersom detta gör det svårt för VT att bestämma priser mot 

slutkund.   

 

5.1.6 Osäker information 

Det vi benämner osäker information har med externa faktorer att göra. Denna information är 

inte bara beroende av branschen utan av även av den verksamhet som företaget befinner sig i. 

Både BT och Volvo köper in komponenter av stål för möjliggöra sin produktion och påverkas 

därför av fluktuerande stålpriser. En annan faktor som påverkar såväl intäkter som kostnader 

är valutakurser. Dessa båda faktorer är svåra att bestämma eftersom de fluktuerar oberoende 

av företagets verksamhet, eftersom vi antar fallföretagens inköp inte är så pass stora att 

världsmarknadspriserna medvetet skulle kunna styras. Varken BT eller Volvo har med andra 

ord möjlighet att bestämma när eller i vilken utsträckning de kommer att påverkas. Som 

framgår av empirin påverkas båda fallföretagen i hög grad av dessa faktorer, men de väljer 

inte att inkludera information om dessa faktorer i produktkalkylerna utan de behandlas separat. 

På BT har under 2004 och 2005 höjningar i materialpriser signalerats via två separata 

höjningar av internpriserna. I Volvos fall har inte materialprishöjningar signalerats via 

höjningar av internpriset utan detta har istället kommunicerats ut via kvartalsvisa rapporter. 

Det är därför viktigt att dessa rapporter fångar kostnadsförändringarna för att 
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säljorganisationen skall kunna ta ut rätt pris ifrån kund. Det resonemang som förts ovan 

gällande osäker information behandlar en dimension av information i internprissättning som 

ej tas fram i de grundläggande teorierna, såsom de olika internprismetoderna, på området. 

Därför tycker vi att det är viktigt att exemplifiera, för att på så sätt tydliggöra hur påverkan 

sker på fallföretagen. Skenande stålpriser, vilket konstaterats under år 2005, har lett till dyrare 

inköpspriser av komponenter med högt stålinnehåll. Höjda priser i första ledet, kommer att 

orsaka effekter även i senare led. Detta resulterar i ett högre pris på slutprodukten och om inte 

kunden är helt prisokänslig, går efterfrågan ned. Detta i sin tur leder till färre ordrar och att 

produktionen tillverkar i lägre volymer, vilket gör att utnyttjandegraden som Andersson (2001) 

talar om går ned. Resultatet blir att de fasta kostnaderna per enhet ökar och därmed ökar 

självkostnaden per styck. Ett ökat stålpris orsakar med andra ord sidoeffekter som i slutändan 

orsakar ett högre pris av flera skäl såsom förklarats ovan.  

 

5.2 Hur uppfattar olika aktörer internpriser och deras utformning i 

internprissystem? 

I detta avsnitt diskuterar vi utifrån teorierna informationsasymmetri och principal-agent hur 

olika aktörer uppfattar internpriser. Redan i bakgrunden visade vi på att flera aktörer finns 

involverade och påverkas av ett internpris, och som läsaren känner till finns figuren nedan  

även presenterad i empiriavsnittet, då i samband med respektive fallföretag, BT och Volvo.  
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Figur 14, Schematisk beskrivning av internhandel. 
 

Även om vår figur uttrycker att grunderna i fallföretagens internprissättning är identiska, 

menar vi att systemen är olika utformade. Dessutom kan de aktörer som återfinns i respektive 

företags internprissystem ha olika bakomliggande intressen. Detta får naturligtvis 

konsekvenser för respektive organisation, vilket diskuteras nedan. 

 

Att olika aktörer har tillgång till olika information är oundvikligt vid tillämpning av 

internpriser. Koncernledningen, som ofta är de som bestämmer vilka övergripande regler som 

ska gälla för internprissättningen, har förstås kunskap om varför de vill att intern-

prissättningen ska fungera på ett visst sätt. Internprissättningen formas utefter de syften som 

koncernledningen ämnar uppnå, och dessa kan vara mer eller mindre i linje med de som 

presenterats i referensramen. Vidare har den producerande enheten, om kalkylsystemet 

speglar den faktiska kostnaden, kunskap om vad deras respektive produkter kostar att tillverka. 

Slutligen är säljorganisationen, som liksom den producerande enheten är ett vinst-

ansvarsområde, väl medveten om dels vad produkten kostar att köpa in från organisationens 

producerande enhet, dels vilket pris som kan tas ut av slutkund. 
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5.2.1 BT 

Som beskrivits i empirin använder BT OECD:s Tranfer Pricing Guidelines som grund vid 

utformning av internpriser, även om Forssman menar att något enhetligt internpris inte 

används i alla länder i den globala organisationen. Avsaknaden av ett homogent internpris har 

att göra med att ledningen tar hänsyn till olika marknadsförutsättningar vid utformning av 

internpriser. Vi menar att ett sådant tillvägagångssätt där ledningen bestämmer över hur 

internpriser ska utformas, leder till en centralisering av beslutfattandet. 

 

Vi menar att principal-agentteorin förklarar olika aktörers uppfattningar i BT:s internpris-

system. Det sker såsom beskrivits i empirin att försäljningsorganisationer i världen kontaktar 

den producerande organisationen för att få reda på den producerande organisationens bidrag. 

Vi menar att försäljningsorganisationen gör detta för att maximera sin egen vinst och nytta, då 

det konsoliderade bidraget gottskriver säljorganisationens prestation. I detta fall är Europa-

ledningen i BT principal, medan säljorganisationen och den producerande organisationen 

utgör agenter. Agenterna har i uppgift av principalen att göra vinst, vilket leder respektive 

organisation att arbeta för att maximera vinst. Säljorganisationen kommer att verifiera att den 

producerande organisationen kan dela med sig av ett bidrag vid en affär med låga marginaler, 

eftersom detta bidrag kommer säljorganisationen till godo i efterhand.   

 

Vi väljer här att reflektera över Merchant & Van der Stedes (2003) tankar kring målkongruens, 

där de menar att organisationens medlemmar arbetar för att nå ett gemensamt mål. Vi 

uppfattar det även som om att berörda parter inom BT tydligt är underordnade det intern-

prissystem som har valts, då valt tillvägagångssätt förefaller ha stor acceptans inom koncernen. 

Detta styrks av Magnus Lindell, ekonomichef för säljorganisationen BT Svenska, som litar 

fullt ut på att internpriset bestäms på ett sätt som gynnar hela organisationen. Det kanske 

tydligaste exemplet är BT:s tankegångar om det konsoliderade bidraget, där den producerande 

enhetens bruttobidrag förs över till säljorganisationen. Alla parter verkar fullt införstådda med 

att så görs, vilket enligt vår uppfattning tyder på en väl utvecklad målkongruens i 

organisationen. 
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Det förefaller som att det sätt på vilket internpriserna har utformats hos BT, innebär mindre 

kommunikation mellan producerande och säljande enhet än vad som görs hos Volvo. Att 

säljande enhet gottskrivs med den producerande enhetens bruttobidrag, menar vi resulterar i 

att energikrävande förhandlingar, vilka som bekant innebär ökade transaktionskostnader, inte 

behöver genomföras. Respektive lands VD och ekonomichef får dock årligen tillgång till 

varje produkts standardkostnader, om än inte nedbruten i detaljer. Förutsatt att BT Products 

har räknat ut standardkostnaderna på ett korrekt sätt och inte hamnat i de kalkyleringsfällor 

Cooper (1987) talar om, menar vi att standardkostnadsinformationen beskriver kostnads-

strukturen för de enskilda produkterna på ett rättvisande sätt. Om en allt för detaljerad 

information skulle ges ut, menar vi att det skulle ta alldeles för mycket tid för berörda parter 

att sätta sig in i vad varje enskild komponent kostar och hur man kommit fram till just det 

priset. Därmed skulle kontrollkostnaderna öka och orsaka höjda transaktionskostnader. Dock 

ser vi en risk med att existerande system, trots att en viss dialog förs angående standard-

kostnaderna, medför en förslappning för båda parter. Bägge parter kan ta varandra för givet 

och då ingen dialog förs, finns risk för att rationaliseringar inte görs för att kunna sänka priset. 

Vidare kan en förvrängning av informationen ske, då de två underordnade enheterna ej har 

direkt kontakt med varandra, utan att ledningen agerar mellanhand. Det finns dock undantag 

till detta, nämligen när en säljorganisation begär information gällande marginaler från en 

tillverkande enhet. I en Open Book Accounting relation beskriver Lind (2004) att inblandade 

parter visar sin respektive kostnadsinformation för varandra. Den information som presenteras 

kan också vara av annan typ än kalkylinformation, såsom presenterats i referensramen. Som 

vi uppfattar det präglas samarbetet mellan den producerande enheten och Europaledningen av 

en öppenhet gällande kalkylinformation. Samtidigt är kommunikationen mellan den 

producerande enheten och säljorganisationen begränsad till att omfatta viss årligt 

återkommande kommunikation. Samarbetet mellan de olika enheterna och Europaledningen 

kan med andra ord beskrivas som ett Open Book Accounting samarbete med envägs-

kommunikation. Det beror på att de underordnade enheterna delar ut all begärd information 

till ledningen men får bara ta del av information i begränsad utsträckning. En utökad 

kommunikation mellan lägre enheterna och därmed ett utökat Open Book Accounting 

samarbete menar vi skapar förutsättningar för att rationaliseringar skall kunna äga rum och 

därmed prissänkningar.  
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5.2.2 Volvo 

Det internprissystem som Volvo använder sig av har använts sedan företaget grundades och 

har sin grund i koncernens Financial Policies and Procedures. Anders Lindahl berättar att 

dessa regler inte i detalj bestämmer hur priset ska sättas, utan att det finns en stor frihet i hur 

internpriset bestäms. Eftersom Volvos internprissättning har en grund i decentralisering och 

delegering av resultatansvar går det att fastlägga att informationsasymmetri råder i 

organisationen. I en sådan situation kan enligt Emmanuel & Mehafdi (1994) respektive 

enhetschef välja hur mycket information som de vill dela med sig av. Vidare befinner sig VT 

långt ifrån VPT:s marknad, vilket enligt författarna medför att informationen som denne tar 

del av endast är finansiell. Så sker inom Volvo och Anders Lindahl berättar att de endast delar 

med sig av en sammanfattande prisuppgift. Skälet till det är att så pass många komponenter 

ingår i kalkylen att Lindahl inte anser det tjäna något till för kunden att känna till all kalkyl-

information.  

 

Som vi uppfattar verkar bägge parter vara överens om att fullkostnad ligger till grund för 

internprissättningen, dock råder det delade meningar huruvida priset är korrekt satt. Att VT 

anser att de betalar för mycket tycker vi är föga förvånande då enheten också drivs av 

vinstmaximering, dock är det intressant att beakta deras klagomål, vilka har framkommit i 

empirin. Dessa har sin grund i att VT är hänvisade till att handla med VPT och de kan därför 

inte ställa samma krav som på en extern leverantör. Dock menar Lindahl att VPT:s kunder 

aldrig kommer att vara nöjda, utan priset kommer alltid vara för högt. Detta stämmer väl 

överens med Petterssons uppfattning om att VPT inte lyckas sänka priserna tillräckligt. Vi 

menar att det finns en intressekonflikt mellan VT och VPT som kan härledas till principal-

agent teorin. Eftersom VT både agerar agent åt moderbolaget Volvo AB men också är 

principal åt VPT då ansvaret för produktion av produkter kontrakterats ut åt VPT. Detta 

innebär att VT kommer att söka maximera sin vinst för att få erkännande av moderbolaget, 

samtidigt som detta inte får ske på bekostnad av VPT:s resultat, vilka som bekant också har 

ett avkastningskrav gentemot Volvo AB, för att målkongruens i organisationen skall uppnås. 

Om VT bara ser till sitt ansvar som agent till moderbolagets ledning finns risk för att VT 

utifrån sin position som största vinstansvarsområde i koncernen pressar VPT att sänka 

tillverkningskostnaderna på ett ohållbart sätt. VPT har som agent åt VT ett ansvar att 

producera till lägsta möjliga kostnad, de produkter som beställts. I sin roll som agent har VPT 

mer ingående information om kostnadsstrukturen för en viss produkt än vad VT har, vilket 
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innebär att informationsasymmetri uppkommer. Detta innebär att det blir dyrt och komplicerat 

för VT att skaffa denna typ av information.   

 

Till skillnad mot BT verkar det ske en livligare dialog inom Volvo kring internpriser. VT har 

som bekant skickat utmaningsbrev till VPT, parterna har träffats vid möten såsom Global 

Product Board och diskuterat etc. I och med att en diskussion om att hålla kostnaderna nere 

hålls, där alla inblandade parter inkluderas, anser vi att Volvo tidigare uppmärksammar 

möjligheter till att göra rationaliseringar, än vad som är fallet hos BT.  

 

Sammanfattningsvis ingår flera aktörer i ett internprissystem, även om ansvarsfördelningen 

visat sig skiljas åt väsentligt i våra fallföretag. De uppfattningar som finns i de två 

fallföretagen kan i båda fall förklaras av principal-agentteorin, eftersom det rör sig om aktörer 

med olika mycket tillgång till information. VT vill ha sänkta priser för att öka sin vinst, VPT 

oförändrade även de i syfte att göra vinst medan Volvo AB främst ser internpriser som fiktiva 

eftersom de ur ett koncernperspektiv inte gör någon skillnad. BT har ett annorlunda system 

där Europaledningen har ett större ansvar än i Volvo, i det syftet att de olika aktörernas 

uppfattningar inte skall bli framstående. I BT har aktörerna alltså inte lika starka uppfattningar 

som i Volvo, men uppfattningarna förklaras alltjämt av principal-agenteorin. Ansvaret för 

regelutformning i Volvo innehas inte av ledningen ensamt utan i samarbete med de olika 

enheterna där också ansvaret för den operativa internprissättningen återfinns. BT har istället 

koncentrerat regelutformningen till Europaledningen där även ansvaret för den operativa 

internprissättningen ligger. 

 

5.3 Hur används information vid beslutsfattande? 

I avsnittet diskuteras hur information används vid ekonomiska beslut i internprissammanhang 

utifrån relevant teori i referensramen. Vi har valt att dela in detta avsnitt i fyra delar; köp/sälj-

beslut internt som externt, rationalisering/effektivisering, utvärdering samt vinstförflyttning. 

Dessa menar vi är de centrala typerna av beslut relaterade till internprissättning. 

 

5.3.1 Köp/sälj beslut 

Enligt Håkansson & Snehota (1989) påverkas företag av den kontext som ett nätverk utgör. 

Företaget påverkas att ta beslut men har också sina egna mål. Både BT och Volvo begränsar 
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enheternas handlingsfrihet till att innefatta handel med bestämda enheter. Någon extern 

handel får inte förekomma i Volvo, medan det i BT endast sker i undantagsfall. Denna 

kontext, som innefattar stränga begränsningar, leder företagen att ta beslut för att göra det 

bästa av situationen, nämligen samarbeta. Om istället handel skulle genomföras med extern 

part, skulle detta få konsekvenser för hela organisationen. Då den tillverkande enheten skulle 

få ledig kapacitet, skulle de oförändrade fasta kostnaderna medföra skenande priser på 

produktsortimentet. Andersson (2001) beskriver utnyttjandegraden såsom att den fasta 

kostnaden per enhet ökar vid ledig kapacitet och därmed också självkostnaden. Så blir utfallet 

då utnyttjandegraden sänks, vilket leder till ökade kostnader för både producerande enheten 

och säljorganisationen. Allt detta skulle innebära att konkurrenterna på marknaden skulle 

gynnas medan företaget skulle få ökade kostnader. Köp/sälj-beslut i både BT och Volvo har 

restriktioner gällande vilken leverantör som får anlitas, däremot är det fritt fram för 

säljorganisationen att beställa så mycket eller lite de vill ha. Det senare under förutsättning att 

den producerande enheten har den kapacitet som är nödvändig. Förutsättningen för en 

välfungerande internprissättning enligt förhandlingsmetoden faller därmed. Det har att göra 

med att denna internprissättningsmetod förutsätter att det finns möjlighet att handla med andra 

leverantörer för att det skall uppstå ett läge där enheterna kan ställa krav på varandra 

alternativt anlita en annan leverantör.  

 

BT:s säljorganisation säljer även Toyotas produkter som dock inte är substituerbara mot BT:s. 

I det fallet Toyota skulle sälja substituerande produkter skulle detta ge upphov till en 

intressekonflikt i det att säljorganisationen måste göra ett val mellan vilken produkt som skall 

säljas. Detta skulle enligt Lindell medföra att säljorganisationen skulle försöka sälja den 

produkt med bäst bidrag. Vi menar att det är intressant att reflektera över skillnaden mellan 

teori och empiri vad gäller inköp på den externa marknaden. Enligt teorin går det att handla 

med externa parter, varför jämförelser också kan göras av priser, men verkligheten är enligt 

våra fallföretag annorlunda då de produkter som tillverkas och säljs är högst specifika och 

alltså inte går att handla in annat än ifrån den interna aktören. Marknaden har alltså i många 

fall varken en produkt eller ens ett vettigt jämförelsepris att utgå ifrån. Här är det också 

intressant att reflektera över ”the arm’s length principle” som innebär att företag som inte kan 

jämföra med liknande produkter på marknaden skall söka jämföra med produkter som 

uppfyller liknande funktion. Principen används då företag redovisar den interna handelns 

utformning för skattemyndigheter i olika länder. Det kan dock vara svårt att hitta relevanta 

jämförelseobjekt, om den produkt som säljs har ett unikt mervärde i form av exempelvis 
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varumärke. Detta visar att det ofta kan vara svårt att argumentera för att ett visst pris skall 

gälla.  

 

5.3.2 Rationalisering/effektivisering 

Den tydligaste nyttan av ett välfungerande nätverk menar Powell (1987) är då ömsesidigt 

beroende leder till ett snabbt och välfungerande informationsflöde mellan parterna. Detta 

menar vi får viktiga konsekvenser i ett produktionsorienterat nätverk i fråga om 

rationaliseringar och effektiviseringar. Säljorganisationen i ett företag med flera enheter är 

alltid närmast kunden och marknaden och har därmed bäst kunskap om vilka krav marknaden 

ställer samt vad konkurrenterna har för sig. Detta innebär att det uppstår informations-

asymmetri inom en organisation, där säljorganisationen har mer information och kunskap om 

vad som sker på marknaden. Marknadsmässig information om kunders behov och önskemål 

är av fundamental vikt för att den producerande enheten i en decentraliserad organisation ska 

känna till vilka produkter de ska tillverka. Därför behövs en väl fungerande kommunikation 

mellan en organisations enheter. På så sätt får den enhet som befinner sig längst ifrån 

marknaden information för att kunna framställa rätt produkter till konkurrenskraftiga priser. 

Samtidigt innebär detta för säljorganisationen att ett attraktivt produktsortiment kan erbjudas 

till de externa kunderna. Med andra ord vinner båda parter på samarbete och god 

kommunikation och därmed är Noorderhavens (1995) kriterium uppfyllt. 

 

I Volvo har vi uppmärksammat olika typer av samband gällande rationaliserings- och 

effektiviseringssignaler. VT har skickat utmaningsbrev till VPT men också konfronterat VPT 

vid möten såsom Global Product Board, vilka utgör en viktig del av det löpande samarbetet. 

Detta innebär att VT kontinuerligt sätter press på VPT att sänka kostnader för tillverkning. 

Samtidigt finns en inbyggd problematik som gör att VT inte får sänkta inköpspriser förrän när 

internpriset ändrats i samband med den årliga revideringen av densamma. De effektivitets-

förbättringar som skett under året kommer därmed att bidra till ett gott resultat för VPT för 

det gångna året. Detta innebär att det uppstår informationsasymmetri i och med att VPT vet 

att de kan producera till ett bättre pris än tidigare men har inte möjlighet att ändra internpriset 

till följd av effektiviseringen. Det finns alltså ett behov i samband med en effektivitets-

förbättring i VPT och en kommunikation om detta till VT så att man där skall veta att 

inköpskostnaderna i verkligheten sjunkit trots att VT fortsätter att köpa in till oförändrat pris. 

Det finns alltså ett behov av andra kommunikationskanaler än internpriset för att 
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kommunicera effektivitetsförbättringen, om kommunikation sker bidrar det till att hela Volvo 

kan sälja till ett mer konkurrenskraftigt pris och koncernen gynnas. Antag att VT är principal i 

samarbetet med agenten VPT som tagit på sig att tillverka en produkt till lägsta möjliga pris. 

Om VPT då lyckas sänka tillverkningskostnaden under kontraktsperioden så är de skyldiga att 

meddela detta till VT, för att visa på att en sänkning skett. VT i sin tur kan då sänka sina 

priser mot slutkund vilket gynnar hela koncernen i det fall de tar marknadsandelar. Ett snarlikt 

resonemang kan föras kring effektiviseringar hos BT. Internpriset ändras normalt även på 

årsbasis och om effektiviseringar görs under året, kommer det dessa att synas först året efter. 

Detta medför informationsasymmetri såsom förekommer hos Volvo och diskuterats enligt 

resonemanget ovan. Det kontrakt som utarbetats mellan principal och agent innebär antingen 

att handel skall ske till ett visst pris, eller att det utöver detta innefattar en klausul om att 

effektiviseringar i produktionen skall komma köparen tillgodo. I det fall en klausul finns bör 

kontraktet eller snarare principalen motivera agenten att delge sänkningar av tillverknings-

kostnaden.  

 

Vi har även uppmärksammat en informationsasymmetri gällande synergier hänförliga till 

uppköpen av Renault Trucks samt Mack Trucks. Trots utannonserade besparingar och 

effektiviseringar till följd av synergier och stordriftsfördelar har VT enligt Pettersson, inte sett 

till några effektiviseringar med tillhörande prisförändringar. Istället menar VT att man utsatts 

för prishöjningar för att finansiera framtida besparingar. Denna informationsasymmetri där 

VPT har mer information om aktuella och framtida besparingar än vad VT har, kan vara källa 

till konflikter om inte VT delges information på ett för båda parter tillfredsställande sätt. Det 

som orsakar problem i detta avseende är det faktum att priset bara ändras en gång om året och 

effektiviseringar därmed inte delges kunderna. Vi menar att om det hade varit en extern aktör 

som köpte produkter från VPT så skulle en väntan på prissänkningar aldrig komma på fråga 

utan denna skulle av kunden krävas direkt. I en situation såsom den som förklarats ovan 

accentueras skillnaden som finns mellan handel interna aktörer emellan och handel mellan 

intern och extern aktör. Såsom tidigare diskuterats har varken BT:s eller Volvos enheter 

möjlighet att handla externt, vilket kan innebära nackdelar såsom Lindahl beskriver; ”Vi får 

ju inte slumra in. Hos externa kunder blåser det nog mer på det sättet men våra kunder håller 

oss under tukt och förmaning också, så att vi känner väl inte riktigt av draget på marknaden”. 

Extern handel kan sätta press på en organisations producerande enheter och kan på så sätt 

rationalisera ett företags verksamhet av överlevnadsskäl.  
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En diskussion kan också föras gällande kalkylernas utformning och användning utifrån 

kriterierna i Relevance Lost-debatten; att kalkylinformation är för sen, för aggregerad samt för 

förvrängd. Att kalkylinformation kommer sent diskuteras ofta i samband med intern 

kalkylering och det som ofta lyfts fram är att informationen kommer i efterhand. I båda våra 

fallföretag rör sig kalkylerna om standardkalkyler, dvs. förväntningar om framtida 

tillverkningskostnader. Detta innebär, trots att standardkostnaderna till stor del bygger på 

föregående års kalkylering, att kalkylerna syftar till att förklara framtida kostnader snarare än 

att bara beskriva tidigare års kostnadsstrukturer. Dessa kalkyler är dock bara prognoser för 

framtiden och förutsäger inte med säkerhet vilken kostnadsstruktur som kommer att gälla. Att 

kalkylerna är för aggregerade, dvs. använder för få kostnadsställen, menar vi inte är fallet. 

Pettersson på VT har förtroende för det sätt kalkyler utformas och räknas fram på VPT. Att 

kalkyler förklaras i en aggregerad form är fallet när det gäller den interna handeln då de 

utvecklade kalkylerna bara innebär en summa av den övriga kalkylen. Trots att kalkylerna 

finns gjorda och de skulle kunna skickas ut görs inte detta, inte ens på begäran, utan det enda 

som redovisas är en kostnadsrad som innebär en summa av alla kostnader för en viss produkts 

framställning. När det kommer till frågan om förvrängning, dvs. felaktig eller schablonartad 

fördelning av kostnader på produktsortimentet finns ingen anledning att misstänka 

förvrängning, då Pettersson menar att hon har tillit till VPT:s kalkylutformning.  

 

Vad gäller BT har vi uppmärksammat en annorlunda signalering av effektivitetsförbättringar 

eller rationaliseringar i internprissystemet. Information kommuniceras främst till de centrala 

ledningsorganen som i sin tur tar hänsyn till om exempelvis förändringar behöver göras i den 

producerande enhetens personalbas eller att internpriset ändras. Säljorganisationens 

information gällande ändringar i kunders preferenser kommuniceras i första hand till de 

centrala organ som sköter frågor gällande internhandel. Kommunikation sker alltså inte 

mellan den tillverkande enheten och säljorganisationen utan enbart mellan ledningsorganet 

och respektive enhet, vilket innebär en centralisering av beslutsfattande och en centralisering 

av information. Detta innebär att företaget går emot de tankar gällande autonoma vinst-

ansvarsområden som uttrycks i en decentraliserad organisation. Vidare går filosofin om 

konsoliderat bidrag som används i BT emot decentraliseringstanken. Detta eftersom 

säljorganisationen får ta del av den vinst som görs i den producerande enheten via det 

konsoliderade bidraget, trots att säljorganisationen inte kunnat påverka varken intäkter eller 

kostnader i denna enhet.  
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5.3.3 Vinstutvärdering 

Merchant & Van der Stede (2003) tar upp vinstutvärdering som ett av tre syften med 

internprissättning. Enligt författarna är det viktigt att vinster görs i respektive enheter på ett 

sätt som motiverar de anställda att arbeta mer och samtidigt gör att resurser används på rätt 

sätt och på rätt ställe i organisationen, vilket vi menar kan kopplas till målkongruens. Den 

enklaste utformningen av utvärdering av resultat är förmodligen bonusen som exempelvis kan 

vara kopplad till resultatet för ett vinstansvarsområde. Denna koppling angriper Lindahl på 

VPT och menar att det finns många andra sätt att mäta prestationer på. I synnerhet i fallet 

internhandel kan årets resultat vara ett klurigt mätetal eftersom det skulle motivera varje 

enhetschef att söka ett högt positivt resultat, på bekostnad av koncernens bästa. I värsta fall 

skulle det kunna innebära att enheter bryter mot lagar och förordningar för att maximera sin 

egen nytta. Lindahl menar att det finns andra mätetal som kan visa på vad en individs 

prestation varit under en viss period och vad denne skall premieras för. Ponera det fall där 

bonusar erhålls för högt resultat och tänk vidare på vilken information som skulle 

kommuniceras. Den ansvarige på enheten skulle på ett eller annat sätt argumentera för sina 

internpriser trots att dessa belastat nästa enhet på ett orättvist sätt. Dessutom försvåras för 

enheten i nästa led kunna ta ut rätt pris ifrån kund. Om enhetschefen presenterar all finansiell 

information löpande under året kommer chefen förmodligen att upptäcka att övervinster görs i 

en enhet och inte i en annan, därför kan enhetschefen försöka sänka resultatet genom att 

redovisa höga kostnader eller investeringar. Det ovan beskrivna exemplet kan beskrivas som 

ett moral hazard-problem, eftersom principalen, moderbolaget, skulle behöva bära höga 

kontrollkostnader för att säkerställa att agenten, enhetschefen, inte agerar i eget intresse.  

 

Håkansson & Snehota (1989) menar att ett företags prestation mäts på hela nätverkets 

prestation. Detta blir än mer tydligt när de olika enheterna tillhör samma koncern, vilket också 

motiverar det nära samarbete som är nödvändigt för goda resultat. Utvärdering är dock mer än 

bara bonusar och det som vi menar borde framhållas är på vilket sätt enheterna inom en 

koncern utvärderar varandra. Volvo Truck har i vår empiri uttryckt ett behov av sänkta priser 

från VPT. Detta är högst naturligt eftersom VT är obligerade att redovisa vinst. Pettersson 

uttrycker att det finns ett ständigt behov av att sänka priser ytterligare, vilket VT uttrycker vid 

varje tillfälle de kan såsom vid möten i form av Global Product Board. Detta menar VT dock 

inte varit tillräckligt utan har på eget initiativ infört utmaningsbrevet som syftar till att sätta 

mål för VPT:s verksamhetsutveckling och följa upp att dessa mål nås. Detta samarbete menar 
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vi präglas av ett nätverkstänk, då båda enheter har något att vinna av ett närmare och bättre 

samarbete.  

 

5.3.4 Vinstförflyttning 

Ett av syftena med internprissättning är vinstförflyttning och detta är intressant eftersom det 

kan göras via internprissättningen. Såsom tagits upp i referensramen går koncernresultatet att 

förbättra då vinster flyttas från länder med hög skatt till länder med låg skatt. Detta kan ske 

genom att internpriset justeras ner så att intäkterna bara räcker till att täcka produktions-

kostnaderna i det land där produktionen sker och som också har den högre skattesatsen. På så 

sätt flyttas produkterna till systerbolaget i landet med lägre skatt, där produkten kan säljas till 

samma pris som marknaden i övrigt trots att inköpspriset varit väsentligt lägre än för 

konkurrenter på marknaden.  

 

Powell (1987) har tidigare poängterat vikten av ömsesidigt beroende för att ett snabbt 

informationsflöde mellan aktörer skall kunna uppnås. Det är särskilt viktigt för företagen att 

ha ett välfungerande informationsflöde relaterat till vinstförflyttningar eftersom misstag eller 

fel kan bli dyra för koncernen som helhet. Det är viktigt att aktörerna har bra information om 

lokala regler och föreskrifter gällande internprissättning eftersom dessa ofta är komplicerade. 

Det finns både många skäl och sätt att flytta vinster på. För Volvo och BT innebär det att det 

övergripande ansvaret centraliseras och i det här avseendet är det tänkbart att företagen går 

emot sina tankar om decentralisering. Det är dock viktigt att komma ihåg Anthony & 

Govindarajans (2003) tankar om att en företagsledning inte kan skapa helt autonoma 

vinstansvarsområden, då företaget går miste om synergi- och storleksfördelar. Det är med 

andra ord nödvändigt att även i decentraliserade organisationer centralt ansvara för vissa 

funktioner. Vinstförflyttningsaspekten samt områden som behandlar belöningar är sådana 

exempel, vilka kan skötas centralt istället för på enhetsnivå. Vinstförflyttning i BT kan ske 

mellan enheter i Sverige men påverkar inte skattesatsen eftersom såväl den producerande 

enheten som säljorganisationen är belägna i samma land och har därmed samma skattesats. 

Däremot kan vinster flyttas från svenska enheter till andra BT-bolag i Europa eller övriga 

världen, liksom mellan olika BT-bolag i Europa eller övriga världen så att skattesatsen 

påverkas. Dock begränsas vinstförflyttningar via internpriser i första hand via lokala lagar och 

regler. Dessutom finns ”the arm’s length principle”, vilket tidigare diskuterats, som vidare 

inskränker friheten att flytta vinster mellan enheter inom samma koncern. Hos Volvo sätts 
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internpriser av respektive enhet varför den centrala övervakningen över att lagar och regler 

följs är nödvändig. Det är även nödvändigt att respektive enhet utvärderas på ett rättvist sätt 

för att vinstförflyttning ska kunna vara möjlig. Då varje enhet har som ambition att maximera 

sin vinst, bör en förståelse för enheten och de bakomliggande faktorerna till dess resultat 

skapas. Sker utvärderingen efter att vinstförflyttning redan skett, kommer en förvrängd bild 

att framstå, där länder med låg skatt löpande kommer att premieras, eftersom de kan få ett 

bättre resultat med hjälp av den låga skatten.   

 

Hos Volvo kommer vinster göras hos moderbolaget och Andreasson menar därför att det 

borde finnas ett ointresse för internprissättning inom organisationen. Här tycker vi det är 

viktigt att poängtera att Andreasson arbetar på skatteavdelningen och därför syftar på 

internpriser i skattefrågor. Med tanke på vad övriga intervjupersoner har sagt verkar 

internprisfrågor vara ett ämne som både väcker intresse och frågor inom koncernen, om än 

inte rent skattemässiga. Dock menar vi att hela koncernen håller med Andreasson och agerar 

så att konflikter med den lokala skattemyndigheten kan undvikas.  
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6 Slutsatser 
 

I kapitlet presenteras vad vi kommit fram till i undersökningen. Detta gör vi genom att svara 

på våra tre problemfrågor för att på så sätt kunna besvara vårt syfte.  

 

6.1 Vilken information är internpriser uppbyggda av? 

Den information som internpriser är uppbyggda av är mer komplex än vad som beskrivs i 

litteraturen och vad vi trodde vid uppsatsens början. Den information som litteraturen 

beskriver anser vi behandlar internpriser relativt ytligt då den mest beskriver de olika syften 

och metoder som finns. Den information som vi menar att ett internpris är uppbyggt av är 

följande: kalkyler, marginaler, vinstförflyttningar, säker information samt osäker information. 

Kalkyler anser vi utgör grunden i ett internpris och beroende på vilka val som gjorts kan en 

kalkyl innehålla olika mycket information beroende på vilka faktorer som inkluderas. 

Vinstansvarsområden har i uppgift att göra vinst, varför marginaler inkluderas i internpriserna. 

I de fall kalkylen inte fångar alla kostnader, hjälper marginalerna till att täcka dessa kostnader. 

Vinstförflyttningar kan innebära riktlinjer för vilka marginaler som en enhet inkluderar i sitt 

internpris, eftersom att ett beslut tagits om att en vinst skall förflyttas till en annan enhet. 

Vinstförflyttningar kan med andra ord innebära att större eller mindre marginaler görs. Säker 

information innefattar engångskostnader vars tidpunkt för inträffande går att tidsbestämmas 

med relativt hög säkerhet, såsom exempelvis lansering av nya produkter vartannat år.  

Osäker information innefattar däremot faktorer som ett företag inte kan påverka såsom 

materialpriser, valutakurser etc. vilket kan innebära stora konsekvenser för ett företags 

lönsamhet. Om stora fluktuationer sker, med påverkan på resultatet, krävs att ändringar i 

kostnadsredovisningen görs som ligger till grund för internpriset för att bättre återspegla 

kostnadsstrukturen i verksamheten och därmed ett rättvist internpris. Skälet till att vi 

benämner informationen osäker är att historia visar att det med all sannolikhet kommer att 

inträffa men det råder osäkerhet kring när och i vilken omfattning ett företag drabbas.  
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INFORMATION I INTERNPRISSYSTEM 
 

Osäker Information 
Engångs-kostnader 

beroende av externa faktorer 

 
Figur 15, Information i internprissystem. 
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6.2 Hur uppfattas internpriser och deras utformning av aktörer i ett 

internprissystem? 

Vår undersökning har visat att olika aktörer i ett internprissystem har högst olika 

uppfattningar om det system de är delaktiga i. Resultatet av vår undersökning visar att 

principal-agentteorin kan användas för att förklara de olika uppfattningar aktörer i ett 

internprissystem har. Vidare menar vi att för att principal-agentteorin skall gälla så måste 

informationsasymmetri råda. Vi har kunnat se att en centraliserad internprissättning leder till 

färre konflikter. Detta innebär att centraliserade organisationer inte slösar tid på konflikter och 

konflikthantering, men det riskerar också att gå miste om de rationaliseringar och 

effektiviseringar en livlig dialog kan medföra. En decentraliserad organisation leder till fler 

konflikter då de olika vinstansvarsområdena söker maximera sin vinst. Vi uppfattar dock att 

en decentraliserad organisation skapar bättre förutsättningar för snabba rationaliseringar 

genom att en livligare dialog förs mellan enheterna förs. Eftersom de olika synsätten har olika 

fördelar och nackdelar är det upp till respektive företag att avgöra vilken förhållningssätt som 

är mest fördelaktigt i en given situation.  

 
Figur 16, Aktörer i ett internprissystem. 
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6.3 Hur används information vid ekonomiska beslut i 

internprissammanhang? 

För att kunna besvara ovanstående problemfråga har vi valt att dela upp informationen i fyra 

grupper: köp/säljbeslut, rationalisering/effektivisering, vinstutvärdering samt vinstförflyttning.  

Diskussionen kring köp/säljbeslut ter sig begränsad i vår undersökning eftersom extern handel 

ofta inte är möjlig eller tillåten. Detta medför att diskussionen blir tämligen begränsad, vilket 

vi inte fick intrycket av under vår litteraturstudie. I avsnittet rationalisering/effektivisering har 

vi kommit fram till att informationsasymmetri uppkommer i företag när effektiviseringar 

konstateras. För att organisationen som helhet skall kunna försvara sin marknadsandel, gäller 

det därför för organisationens enheter att kommunicera den senaste informationen på ett öppet 

sätt, då löpande justeringar av internpriset möjliggörs. I avsnittet vinstutvärdering, liksom i 

resonemang även i andra delar av analysen, har vi kommit fram till att nätverksansatsen 

förklarar utförandet för det samarbete som sker mellan enheter i ett företag. Vad gäller 

vinstförflyttningar har vi kommit fram till att det krävs ett väl fungerande informationsflöde 

för att säkerställa att en korrekt och felfri styrning av vinster sker. Dessutom krävs att det 

slutgiltiga ansvaret för vinstförflyttningar placeras centralt. 

 

6.4 Vidare studier 

Undersökningen har genomförts på tillverkande företag, varför vi anser det intressant om en 

studie med liknande upplägg görs på tjänsteföretag. På så sätt kan likheter och skillnader 

mellan tillverkande företag och tjänsteföretag lyftas fram.   

 

De båda fallföretag som varit föremål för undersökningen använder sig av kostnadsbaserade 

internpriser. Eftersom flera andra prissättningsmetoder finns presenterade i referensramen, ser 

vi gärna att en liknande undersökning görs med fallföretag som använder någon av övriga 

prissättningsmetoder.  
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